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ادوقي،)النسحة53*كاها"هه)حلاحولل!ح"ه4!رلميةلعاار!لمعاائرةدا،الأولا:رئيسي!!سصدريرسهاموادالموصوعةهدهستمدتافيإ؟

الموادتلكتمقيحمع،الدائرةتلكموادسأحضيراترحمحيتأم(،891وأ!79و6911و5991و4991و3991و2991طسعات

عاليةنسبةالثاليةالطبعةبهدهللعتوالتىا!عرفة،محالاتمحتلصفىعر!باحتودلهاقامالتيالإصافات،الثانىوإسلاميا،عربياومواءمتها

عبدالعريزلنسل!ادمؤسسةموقصع!لالضرورةتعرلاوأف!صارآراءمنالموسوعةلتضمفما!إنولدا.للموسوعةالإسلاميةالعربيةالهويةتعمق

وعملرأيصتعروإنما(،بوك)وورلداعالميةاالمعار!دائرةأو(،والتوزيعللحسرالموسوعةأعمال)مؤسسةالاشرةالمؤسسةأو،الحيريةسعودآل

الموسوعةهدهتتطورألىوالمأمول.واسلامياعرساومواءمتهاوتحقيحهابمراحعتهاقامواأوترحموهاأوالموادكتمواالدي!،اطتحصص!تالأساتذةمئات

فىوالتمهيدالطبعتينمقدمتيالظر.اللهلاددوالتحديتالتنقئوالمواءمةاستمرارمع،والإسلاميةالعربيةالموادمنمريدصافةب،طمعة!دطمعة

.اللأولالمجلدصدر

التنويه.وحباسدا،شريمةلبويةوأحاديت،كريمةقرآنيةآياتالموسوعةهدهتحوي-"بز

الثانيةالطبعة

(م691هـ)9أ114وايوزيع،للشرالموسوعةأعمالمؤسة6

النشرأتاءالوطنيةفهدالملكمكتبةفهرسة

الرياض.-2ط.-العالميةالعربيةالموسوعة

سم7.42*67.1ص!473

)محموعة(80699-53230ردمك

(62)سحلد15830-80699

العرديةالموسوعات-أ

1813د13003ديويما

0181353الإيداخأ:رى

)محموعة(5080699-32-3ردمك

26()محلد30-58-980691

والتوزيعللن!ثرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالمملكة65311الرياض72029بص

(1)8871914:فاكص-(1)5491914:تلفون

لأح!!هلأولح(!!وللأل!ح3لأحول(!ل!!ه

يا!؟اأ3،م!ص!4؟لال!،4حلااح95س!4أ!ك!53*3ياع؟اأ3؟اول!كة!أ3لأ،"ط!اأ،هول

ع.ه.!*ه72029-لازول،)4ء36511اك!،4،+04:هم3يا،!ا؟،!طهـ41

.اء+(1)4591941-.كو"3(ألر1941ةة7

(امهـ)699أ614الأولىالطبعة

(أمهـ)999ا914الثانيةالطبعة

منجزءأيلطبعمسموحغير.محفوظةالعال!األحاءحميعفىوالتوزيعوالنشرالطبعحقوقجميع

وأهيئةأيعلىنقلهأوواسترجاعها،المعلوماتلحزننظامأيفىإدحالهأو،الموسوعةهذهأجزاء

وأامشنساخاكانتأو،ميكانيكيةأوممغنطهةشرائطأو،إلكترونيةوسائلأكانتسواء،وسيلةبأي

الناشر.منكتايلماذنإلاغيرها،أوتسجيلأ
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الهجائيالترتيبفيوالعشرونالسادسالحردتالهاءهـ.

ويساوي،العربيةالأبجديةترتيبفيوالخامس،العربي

حسابانظر:.الجملحسابفي)5(الرقمعدديا

الترتيبفىيأتي،القديمالصوتىالترتيبوفي.الجمل

ابنعندوالعشرينوالسابعأحمد،بنالخليلعندالثالث

الترتيبفييأتي،الحديثالصوتيالترتيبوفيجني،

المعاصرين.الصوتياتعلماءأغلبعندوالعشرينالثامن

الوضحالفمباتخاذتنطقالهاء.الصوتيةالصفات

خلالالهوأءويمرمثلا،كالفتحة،حركةلنطقالصالح

،بالحنجرةالصوتيينالوترينتباعدعنالنابخالواسعألانفراج

منالهواءيمرفلااللينالحنكيرفعاحتكاكيا،صوتامحدئا

الحروفمنوالهاء.الصوتيةالأوتارتتذبذبولا،الأنف

مثل:،وكتابةنطقاالتعريف)أل(لاممعهتظهربمالقمرية

الصامت.انظر:الهواء.

المهملةالحروفمنالهاءحرف.الكتابيةالصفات

.يتوهمثل:5هكذا:مفردةالنسخخطفيوتكتب.النقط

بعدهابماومتصلةمنه،مثل:فيء،هكذا:بماقبلهاومتصلة

ومابعدهاقبلهابماومتصلةهذا،مثل:فىهـ،هكذا:

لها.مثل:!فيهكذأ:

الألفباء.بمالأبجدية؟العربيةالحروف:أيضاانظر

النشادردلإنتا!تجاريةطريقةهابرعملية!كملية.هاير،

فريتزالالمانيالكيميائيطورهاوالهيدروجينالنيتروجينمن

فياختراعهابراءةوسجل.ام909عامفيوعرضهاهابر

كيميائيوهوبوشكارلطور،ذلكوبعد.أم019عام

أيضاتعرفوهى.الصناعىللامشخدامالويقةآخرألمانى

.بوش-هابربويقة

معالهيدروجينمنأجزاءثلاثةتتحدهابر،طريقةوفي

العمليةوتجرى.3+د!النشادرلتكونالنيتروجينمنجزء

جويا.ضغطا025-002وتحت.م055حواليعند

حفارعاملسطحعلىوالهيدروجينالنيتروجينويتحد

منأساساوتتكون،التفاعلتسرعالتيالمادةوهى،صلب

.البوتاسيوموأكسيدالألومينامنصغيرةكمياتمعالحديد

تدويرويعاد.والنيتروجينالهيدروجينكليتحدولا

العملية.خلالتتحدلمالتيالغازات

هابرطريقةالحديثةالنشادرمصانعمعظموتستخدم

الأولىالنشادرمصانعمعظموكانتعديلاتها.بعضأو

منالهيدروجينعلىتحصلهابرطريقةاستخدمتالتي

ويحضر.المولداتغازمنالنيتروجينوعلىالماء،غاز

الكوكفحممنالمولداتوغازالماءغازالغازينكلا

مصانعمنالكثيريحصلواليومالغاز.انظر:.الساخن

هـالحرورلتمثيلخاص!طرقى

!

العرلية.مورسإشارإت

ألاضمابع5

.-السعوديهفيالمسثتخدم!الإشاريهبر!ل-

العرلي.الخطمنمختلفةبا!واعأهـأالهاء

!!هـ!

يالفار!فيلكوا

الطباعي.النسخفيالهاءمننداذج

-يم

لوقى

الرقحةبواكيال*

طه



فرلزهابر،6

،أخرىمصادرمنوالسيتروجينالهيدروج!تعلىالنشادر

أما.الطبيعيأنحازامنأ!يدروجدباعلىتحصلوربما

انف!إ:.أسسائلاالهواءتقطيرمنيأتيفربماالنيتروجين

للويقةالأخرىأخعديلاتاوتتضمن.السائلالهواء

الحرارةدرجةوفيالحفازالعاملتركيبفيالتغيير

المستخدمين.والضغط

.(ا!اعيةااحجممياءا)ممولكيمياءا:نطرا.!رترير،ها

أشهرمنهابسبيرخعائلة.صكاولها-ج،

الح!ضالعائلةهذهأفرادتولى.الأوروبيةالملكيةالعائلات

.عام004منيقربماالمقدسةاشومانيةالإمبراطوريةفي

مختلفةعروشعلىالحكمالعائلةهذهمنأفرادتولىكما

أ!شريناالقرنأوائلحتىعشرأضالتاأغرنامنأوروبافي

قليلة.سن!تعدافيماالميلادي

!اأسقلاعاأولىإحدىامعممنالعائلةاسميأقي

بنيتاكتيالمقرقلعةأوهابسبيرجقلعةوهيامتلكتها،

فيهـدلأررودلف!وكان.أم020عامحوابسويسرافي

ريةأصلإمبراطوإمبراطوراأم273عامينتخبالعائلةمن

سنواتثلاثبعدأضمساارودأسففتح.المقدسةالرومانية

الحديدالموطنالنمساأصبحتثمومن،الحكمتوليهمن

تولى،أم608عامحتىأم438عامبدايةومنذ.للعائلة

الإمبراطور.مشصبالآخرتلوواحداالعائلةأفراد

عشرالخامسالقرنأواخرفيالأولماكسيمليانزاد

الهابسبيرجعائلةل!تزيجاتطريقعنالعائلةقوةصت

،أم915عاموفي.الأخرىالملكيةالعائلاتمنوأفراد

ومن،الممتلكاتم!كثيراالخامص!تشارلزحفيدهورث

تشارلزأعطى.أمريكافيومستعمراتهاأسبانيا،ضمنها

أربعوبعد.أم522عامالنمسافرديناندالأصغرأخاه

بسبوبوهيمياالمجرعلىفرديناندحصل،سنوات

تتألفأم526عامبعدالهالسبيرجعائلةأصبحت.زواجه

تشارلز،أحفادفيهالحكميتولىألممبانيأولهما،قسمينمن

فرديناند.منأفرادهينحدرنمساويوثانيهما

عامحتىالح!3فيالأسبانيالعائلةقسمبقى

لعائلةوريثآخرالسادستشارلزوتوفي.أم007

مارياابنتهوكانت.أم074عامأضمساافيهابسبيرج

عام(اللورين)دوقستيفانفرانسيستزوجتقدتيريزا

عرشالأولافرانسيساسمتحتتولىالذي،أم736

أحائلةالح!صمبدأكوامحتعاد.الرومانيةالإمبراطورية

وماريافرالسيسأحفادوبقي.أم745عامالهابسبيرج

،أم608عامحتىالرومانيةال!مبراطوريةأباطرةتيريزا

.أم189حتىأم408عاممنالن!ساوأباطرة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

!ييماالمعويسرليا!اأ

تيريرامارياليلتاالسي!ضااطقدسةزماسةأساأ!وريةالإصرا

الأولاكسيملإنماحوري!سسيصرضالرا

الحمسالثالثالديالمحردبلحي!صا

نيلتاالدياضدراستشا

كهوفبعضفييوجدجميلحجريتشكيلالهايطلأ

وأ!عقفجدرانمنأ!وابطاتتدلى.الحيريالحجر

ولكن،المتدلىالجليدأعمدةمعظهمهاويشبه.أعهوفا

مركزها.فيبثقبالقع!مشائريشبهلعضها

ويوجد.كلهالعال!افىوالصواعدالهوابصأوتوجد

سومرستفيجورجتشيدرفيالنماذحهذهأفضل

بأمشرالياويلزساوثنيوفيجنولانكهوفربانجلترا،

بيوغوسلافيا.أسماحليةاكار!عتومنطقة

الكهف.؟الكلسيت:أيضاانظر

العربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:.الهايلو!ل

اعاطوش!!(.)ا

أخيهمعقصتهوردتوقد.السلامعليهآدمابنهاب

ابنينباعليهمواتل):تعالىقال.الكريمالقرآنفيقابيل

منيتقبلولمأحدهمامنفتقبلقرباناقرباإذبالحقآدم

:المائدةالمتقلن!مناللهيتقبلإنماقاللأقتلنكقالالآخر

نأوكيفالقصةتفاصيلذكرفيالاياتوتمضي27.

تعالى:يقول.هابيلأخيهقتلعلىأقدمقدقابي!!

الخاسرين!منفأصبحفقتلهأخيهقتلنفسهلهفطوعت)

فىكثيرابنرواهاكماالقصةوتفصيل3..:المائدة

العلمأهلبعضعنإسحاتبنمحمدعنتفسيره

توأمةأختهينكحأنقابيلابنهأمرآدمأن:الأولبال!صاب

فسلما،قابيلتوأمةأختهينكحأنهابيلوأمر،هاليل

عنتكرماوكرهقابيلذلكوأبى،ورضيهابيلأ!ذلك

لك،تحللاإنهابنييا:أبوهلهفقاللنفسهوأرادهاهابي!!

قرببنييا:أبوهلهقال،أبيهمنذلكيقب!طأنقابيلفأبى

فهوقربانهشقبلفأيكماقربانا،هابيلأخوكويقربقربانا

هابيلوكان،الأرضبذرعلىقابيلوكانبها،أحق

هابي!!وقربقمحا،قابيلشقرب،الماشيةرعايةعلى

قربانأكلتبيضاءنارااللهفأرس!،غنمهأبكارمنأبكارا

كانللقربانالناروأكل.قابيلقربانوتركت،هابيل

أسه.اللهقبولعلىدلالة

السماويةالكتبفيوهابيلقابيلقصةوردتوقد

.(4لت!ضيناسفر)خرىلأا

.السلامعليهآدم:أيضاانظر



للرد،هاتفيةآلة-اليمينعلى-الصورةفى.قيمتهلهاتصالحهازالهاتف

.البيوتحارجاستعمالهبمكنالذيالجوالالهات!يرى

الهاتف

الصوتويستقبليرسلجهاز،التدفونأوالهاتص

قليلةلحظاتففي.الاتصالوسائلأهممنوهو.كهربائيا

الاخرالجانبفىصديقمعالهاتفعبرالتحدثيمكنك

فيمكانأيفيبل،الوطنمنجزءأيفيأو،الطريقمن

سمعت:العربقولمنهاتفكلمةوتستمد.العالم

أحدا.تبصرولاأصوتأتصمعكنتإذا،يهتفهاتفا

معبعضهم،التحدثمنالناسيمكنجهازوالهاتف

يقطعها.أنالإنسانصوتيستطيعلامسافاتعبربعض،

الرسائلتوصيلالصنعالمعقدةالحديثةالهواتفتستطيعولا

أيضا،المكتوبةالكلماتتوصلولكنها،وحسبالصوتية

الفيديو.صوروحتىبل،الضوئيةوالصور،والرسوم

المعلوماتإرسالالهواتفتستطيع،ذلكإلىوبالإضافة

آخر.إلىحاسوبمن

،معقدةهاتمهشبكةمنأجزاءتراهاالتيوالهواتؤ

طويلةنحاسيةوأسلاك،كبيرةحواسيبأيضلألىعلىتحتوي

مدفونةوكوابل،السمكشعريةزجاجيةوجدائل،للغاية

،المحيطاتقيعانامتدادعلىموضوعةأوالأرضفي

تسبحصناعيةوأقمار،راديويةومستقبلاتومرسلات

.ال!رضعنبعيدا

طريقعنالهاتفيةبالشبكةالهواتفمعظموتتصل

المباني.منوغيرهاالمنازلجدرانعبرممدودةأسلاك

ومنصغير.بمشبكالأمعلاكبشبكةهاتفكلويوصل

وأالحقائبفييحملأو،بالسياراتيوصلماالهواتف

طريقعنبالشبكةالهواتفهذهمثلتتصلحيث،الجيوب

الراديو.

الهاتف

اليسار-على-الصورةودي.المتكلمينمنتصلالتيالرسائلتسحلوهى

.أم876عامالهاتفبلجراهامألكسندراخترع

فيالناسلخدمةالهواتفمنالملايينمئاتهناكواليوم

العالم.أنحاءمختلف

الهاتفيعملكيف

لإجراءالشخصيمسكهالذيالهاتفجزءيسمى

للأذنقطعةالجهازولهذا.السماعةأواليدطقممامكالمة

لقطعةالشخصيستمع،المكالمةإجراءوقبل.للفموقطعة

الصوتهذايشيرحيث،الإدخالنغمةعنبحثاالأذن

يدخلثم.المكالمةوإجراءللخدمةجاهزخطوجودإلى

به.الاتصالالمرادبالهاتفالخاصالهاتفرقمالمتحدث

الاتصاللإحداثالأرقامهذهالهاتفيةالشبكةوتستخدم

الفم،قطعةفىالمكالمةطالبيتكلموعندما.الهاتفينبين

كهربائي.تيارإلىالشخصصوتموجاتالهاتفيغير

نسخةلتوليدمتنوعةنبائطالهاتفيةالشبكةوتستخدم

يجريالذيالشخصهاتففيللتيارتقريباكاثلة

موجاتإلىالتيارالهاتفهذاويحول.معهالتحدث

الذيالشخصصوتموجاتكبيرحدإلىتشبهصوتية

المكالمة.طلب

-2إدخالالية-أ:رئيسيةأجزاءثلاثةوللهاتف

مستقبل.3-مرسل

إدخالمنالهاتفيةالم!صالمةطالبتمكن.الإدخالالية

اليد،طقمفيالهواتفبعضفيوتركب،الهواتفأرقام

وحدةمنجزءاتكونأو،الفموقطعةالأذنقطعةبين

اليد.طقمإلىبسلكموصلة،منفصلةقاعدية



الهالف8

الاضالطرفعلىالشخصصوتيسححو!ستقمل،المسشحدمصوتم!كهر،ئية!"سمحة!"!ىميكرو!ونأومرسلعلىتحتويالهاتفسماعة

كربولية.حبياتعلى!لريةقبةضعطالاهتراراتهدهوتحسص.الطسلةاهترارإلىالمتحدتصوتموحاتتؤدي،الكر!يالمرم!!وفي.الخصأمن

ا!ارالمحصتموجاتتمسببأسريقىااممويتادميكرو!ووفي.الصغطيمتتما!صلقوةالحياتحلالاطصوتلاصر!كهرلائىتيارويسما!

وفى.ينممئالصوتالذيالمي!صوفونفىالتيارقوة!يتعيراتإلىهداويؤدي.فلزيقرصص،لقر!!لر،المطهلىاجالأممتيكامنصفحة

لدلكوتحيحة،كهربائيممعنطكيسالخاصالمعسطيسيالمجالفيتعيراتمحدثة،سلكمىالمت!طملصوتالكهرسائيةاصسحة""اتسما!المستقمل،

المتكلم.لأصواتشمجهةأصواتالدلكمولدا،طبلةاهتراردائم!عسطيمم!يسبب

منالتدويرآليةتتكون،الحديثةالهواتفمنكثيروفي

ولوسادة.المفاتيحوسادةيسمىالمفاتيحأوالأزرارمنطقم

إلىصفرمنالأرقاممفاتيح-مفتاحا21العاديةالمفاتيح

كليولد،عليهالضغطوعند".والمفتاح*والمفتاح،9

منزوجاأو،الكهربائيةالنبضاتمنمعيناعددامفتاح

فيحواسيبوتستخدم.بدقةفيهاالمتحكمالنغمات

لتوجيهأضغماتاأوالنبضاتسلسلةالهاتفيةالشبكة

المكالمة.

قرصمنأ!واتفابعضشيالتدويرآليةوتتكون

تمتلالأصابعل!دخاللقوببهالدوار،القرصيسمى

الهاتف!رقمالمكالمةطالبويدخل.9إلىصفرمنالأرقام

لجضاتالعمليةهذهتولدحيث،يتركهثماالقرصيديربأن

كهرلائية.

يحولوهو،الميكروفصنأيضاويسمى.المرسل

هذاويرسل،كهربائيتيارإلىالشخصصوتموجات

السماعة،فىالمرسلويركب.الهاتفيةالشبكةإلىالتيار

المرسلاتمنرئيسياننوعانوهناك.الفمقطعةوراء

الكهريتميكروفون2الكربونيالمرسل-أ:الهاتفية

الوريقي.

هما،رئيسيينجزءينمنيتكون.الكربونيالمرسل

منمستديرةرقيقةقطعةوالطبلة.الكربونيةوالغرفةالطبلة

طرفينبين،الطبلةخلفال!صبونيةوتمإلغرفة.الأأ!منيوما

الكربونيةالحبيباتمنكبيرعددعلىوتحتويكهربائبن،

)جهد(بفولتيةكهربائيتيارعبرهاينتقلالحجما،الصغيرة

بالذهبمطليةصغيرةنحامميةقبةوتتكئ.منخفضة

الكربونية.الغرفةعلى،الطبلةأسفلوموضوعة

آائما!دائمهـطيىبرإبرسكربونيمرسل6!بم

/61)-طبلة:ؤصممر!ثو--!برنر،/-ا!ا

9.::.ممؤ!خمخهـل!-ثير،!الملمألمبرص

لمحرا!أاإأأبر،طبلة!حةحألمث!،/!رنر/!غلم صص/.:.ء+بيمنر/لمصتحمكز"/صجم!"يهم
04..

!ص!-برلم

!!فئكهربائيمغنطجستصكأ!ءص/،بر!
+-ء!لأكرلونيةحبياتح!يرص....:4لمبرء

!!؟"هـ!..!زتر!قس!لم/برفي

.:يز:إ:!!زر!!سص"!،وير!كستحخ!
حبمايري!!

ك!ح!س-ج!يي!ء،

ممرسص11ؤريقىكهريتميكروفون

ثا،لم//(ض**3*"،ا*صءكاص--!-لا-7

ر!ا!/.:إ

-ت*!ا:،ص--ء*93"ء!يو

!روعيا!لأ-خ!قرص-1ء،،!-لا"-صءصر.سصص
..-!صصح!لم6صص

!لمص(?لمصممر

بفلزمطيب!ستيكصص!حرصلم

ر!ءممريرلمصممض

صرص-سص!كيسص
ص.صصكا-سص

سص-حمض-!بما1مم!ء!ر

؟!ةضصئهضلم



الهاتف

اهتزازصوتهموجاتتسببالشخصيتكلموعندما

بينماقويا،اهتزازاالعاليالصوتيحدثحيث،الطبلة

حركةوتسببضعيفا.اهتزازاالناعمالصوتيحدث

كلويضغط.الكربونيةالغرفةداخلالقبةاهتزازالطبلة

الاهتزازيحدثحيث،الكربونيةالحبيباتعلىاهتزاز

الاهتزازيعصرهابينما،الحبيباتعلىخفيفاضغطاالصغير

علىكبيراالضغطكانوكلمابينها.فيماقوياعصراالكبير

خلالها،الكهربائىالتيارمرورسهولةزادتالحبيبات

.الصوتارتفعكلماالكهربائيالتيارسريانيزدأدوهكذا

بطبلةمزودوهوالوريقي.الكهربميكروفون

مشحونبلاستيكمنرقيقةقطعةمنتتكون،مستديرة

وهذهوجهيها.أحدفيفلزيبغطاءومطليةكهربائيا،

قرصعلىموضوعة،الوريقيالكهريتتسمىالتي،الطبلة

الغطاءيكونبحيثالحلفية،اللوحةيسمىمجوففلزي

اللوحة.عنبعيداالفلزي

فقط.محددةأماكنفيالخلفيةاللوحةالطبلةتلمس

اللوحةعنالطبلةهوائيةجيوبتفصل،أخرىمناطقوفي

تصدمهاعندماالجيوبهذهفيالطبلةتهتزحيث،الخلفية

صوتية.موجات

مجالآالطلةتحملهاالتيالكهربائيةالشحنةوتحدث

المجالهذاقوةوتعتمد.الخلفيةواللوحةالطلةبينكهربائيا

الخلفية.واللوحةالطلةبينالمسافةعلىماحدإلى

الصوتيةالموجاتتصدمالشخصيتكلماوعندما

واللوحةالطبلةبينالمسافةالناتجةالاهتزازاتفتغير،الطبلة

هذهوتحدث.الكهربائىألمجالقوةوبالتالي،الخلفية

الكهربائي.التيارفيمماثلةتغييراتالمجالقوةفيالتغييرات

خطعبرالقادمالكهربائيالتياريحول.المستقبل

فيالمستقبلويركب.المتكلمصوتمننسخةإلىالهاتف

.الأذنقطعةوراءمكانفياليد،طقم

إطارداخلمحفوظةحديديةطبلةتحاط،المستقبلوفي

الطبلةيجذب،الشكلحلقيدائمبمغنطيسمرن

المغنطيسيسمىآخرمغنطيسويتصلباستمرار.

مصنوعالمغنطسوهذا.للطبلةالآخربالطرفالكهربائي

بسلك.ملفوففلزمن

،الملفوفالسلكفيالكهربائيالتيارينسابوعندما

فيالتيارهذاويتحركممغنطا.الكهربائيالمغنطجسيصبح

فيالتيارحركةعنالناتجةالمغنطيسيةتزيدحيث،اتجاهين

تجذبوتجعلها،الدائمالمغنطجسجذبقوةالاتجاهينأحد

حركةعنالناتحةالمغنطجسيةتقللبينماأكبر،بقوةالطلة

وتخفض،الدائمالمغنطيسقوةألاخرالاتجاهفيالتيار

بنفستهتزالطبلةالجذبفيالتغيرويجعل.للطبلةجذبها

بذلكمحدثةوتدفعها،أمامها،الهواءتجذبحيث،المعدل

تكونتكادصوتيةموجاتوتولد،الضغطفيتغيرات

نسخةإلىالسامعويستمع.المتكلمصوتموجاتنفس

المتكلم.صوتمنالأصلطبق

الهائفيةالمكالمةتنئقلكيف

ملايينبينوتصلالأقطار،الهاتفخطوطتعبر

الهوأتفخطوطمعظموتصنع.ضخمةشبكةفيالهواتف

عبرفتنتقلالمدىبعيدةالمكالماتأما.النحاسيةالأسلاكمن

الأسلاككلتضمالأقطار،معظموفي.راديويةنظم

منأكثرعلىبعضهايحتوي،كوابلفيمعاتقريباالهاتفية

سلك.آلافأربعة

عبرالمحليةالمكالماتتنتقل.المحليةا!لكالماتخطوط

تبادلناقلإلىتصلحتى،راديوينظامطريقعنأوأسلاك

الهاتفإلىهاتفكتوصلتوزيعلوحاتعلىيحتويمحلي

يدويا.أوأوتوماتيايكونقدالتوصيلونظامالمطلوب

نفساستخداميمكن.المدىبعيدةالمكالماتخطوط

لتوصيلالمحليةالمكالماتفيالم!ستخدمةالكوابلأنواع

المنقولةالكهربائيةالإشاراتولكن.المدىبعيدةالمكالمات

ضعيفة.تصبحقدطويلةلمسافاتالممتدةالأسلاكعبر

بمفخماتالخطوطهذهتزود،المشكلةهذهعلىوللتغلب

إلكترونيةنبائطاستخدامخلالمنالكوبائيالتيارتقوي

.الترانزستوراتمثل

عندجدامكلفةالمدىالبعيدةالهاتفيةالمكالمةوتصبح

فيالأسلاكمنزوجعلىفقطواحدةهاتفيةمكالمةإرلممال

عددلإرسالوسائلالمهندسونطورولذلك.معينوقت

.الأسلاكمنالزوجنفسعلىالهاتفيةالمكالماتمنكبير

أكثرنقليمكن،الحاملالإرسالتسمىتقنيةفباستخدأم

منزوجينعلى،الوقتنفسفيهاتفيةمكالمة69من

لمكالمةحاملكهربائيتياركلينقلحيق،الأسلاك

الخططرفىوعند.خاصاهتزاز()معدلترددعلىهاتفية

.حدةعلىمكالمةكلإلكترونيةمرشحاتتفصل،الهاتفي

نفسعلى،ذلكمنأكبرالرسائلمنعددنقلويمكن

الكبلويتكونالمحور.المتحدةالكوابلباستخدامالمسار،

)أنابيبالمحورالمتحدةا!لوصلاتمنعددمنالمحورالمتحد

،22إلىيصل(،الرصاصالقلمسمكفىالنحاسمن

زوجويستطيع.الحاملالإرساللمبدأطبقامنهاكلويعمل

إلىيصلالهاتفيةالمكالماتمنعددنقلالأنابيبهذهمن

المحور.المتحدالكبلانظر:.مكالمة)00213

شركاتبدأت،العشرينالقرنسبعينياتأواخروفى

المتحدةبالكوابلالبصريةالليفيةالكوابلأستبدالأهاتفا

الأليافمنحزماالبصريالليفيالنظامويستخدمالمحور.

الليزر.منشمعاعفوقالمكالماتلحملالدقيقةالزجاجية



الهاتف01

إلىالم!صالمةطالب!نرأ!هاتومرالهاتفيةالإشاراتتمر.المحيصأتحتأواعسحاءاعمرالمشحددأطح!صةاإلىالمتحدةالوا،ياتمرتش!ملالدوليةا!لكالمة

ليالمكالمةيوحها!ذيا،البعيدةاللسافاتناقلإلىالإشارةاممرراررياو،ق!!،ص!أكترإلىأو،المحليالتبادلناقلاتا!سماةا!اتوراسراكرأحد

يدأرضيةمحطةإلىلدورهيرسلهااررياو،ا،تاتصاق!رإلىتشعخا،أرضيةمحطةإلىالإتاراتتده!،الأتجاه!!أحدففي.اتجا!لىأحد

وفي.الأطلسيالمحيصأسص!!تحتممتدأحدياأصصريااطيفىاأحطاإلىالإشاراتا3البعيدأ!سمافاتاساق!يوحهالآحر،الاتجاهوكأ.المتحدةأطملكةا

إلىتصلوأحيراأكثر،أو!حليتبادلناظعبراي!طلةاتمرهاكر.المتحدةالمم!!ةلىاجعيدةاالمسا!ات،ظإلىالإتاراتتصاأ،تجاهير،1كلا

ايقصود.المقر

.أم839عامبصريأجفىكب!!أولبناءكتملاوقد

البصريةأطيفيةاال!ضابلعبرترلحملالتيالإشحاراتوتتطلب

عبرالإشاراتلإرسالالمطلوبأضضخيمامنأقلتضخيما

تستطئكما،الطولفيلهاالمساويةالخحا!ميةالحوابل

تلكمنأكبرالمعلوماتمنكميةحم!الليفيةالكوابل

يفضلولذلك،النحاسيةأعواب!!اتستطححملهاالتي

الاستعمالذاتالطهويلةالخطوطفيأمموابلاهذهاستخدام

الليفية.البصرياتانظر:.الم!سف

تحتتدفنأو،أعمدةعروالكوابلالأسلاكوتعلق

تلجأ،المدىلعيدةالمحالماتتكلفةولخفض.الأرض

ترسل،راديويةاتصالنظمامشخدامإلىالهاتفشركات

حيث،الراديويةبالموجاتوتستقبلهاالهاتفيةالمكالمات

تسمىفائقترددذاتراديويةموجاتالنظمهذهتستخدم

أوالصغرالمتناهية)الموجاتالدقيقةالموجات

وتتركز،مستقيمةخطوطفيتنتقلوالتيالمايكروويف(،

.أخرىإلىمحطةمنأكثرتركيزهاشما،ضيقشعاعفي

تقريبا،كم05بمسافةالأخرىعنمحطةكلوتبتعد

الإرسالفيتستخدمهطبقشكلعلىهوائيمنهاولك!!

نقلالدقيقةالموجاتمنمساركا!ويستفيعا.أ!والاستقبا

هاتفية.مكالمة36لم...حواكط

إرسالالأفقوراءلالراديويالنظامويستطيع

تستخدمحيث،الأفقوراءماإلىالدقيقةالموجات

لتوجيه،كم032إلىتص!!مسافاتعلى،قويةمحطات

إلىكبيرةأطباقشكلعلىبهوائياتالدقيقةالوجات

فيطاقاتهامنكبيراجزءاالدقيقةالموجاتوتفقد.الأفقا

أسفلإلىششتتالطاقةهذهمنكافياقدراولكنالفضاء،

برءس!!كايم!كحم
ئجكأ----!!ء--!.ع
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مثلماتماما،التاليةالمحطةإلىالراديويةالإشاراتحاملا

نرىأندونعاليةهضبةفوقلسيارةالأماميالضوءيلمع

سبيلعلى،الأفقوراءمانظموتعمل.مباشرةالسيارة

تورتولاوبين،الهادئالمحيطعبروكوريااليابانبين،المثال

الدقيقةالموجاتإشاراتولتوجيه.الكاريبيعبروترينيداد

صناعية.أقماراالشبكةتستخدم،المحيطاتعبر

الراديوس!ئخدمالتيالهواتف

وتستقبلها،،الصوتيةالرسائلالعاديةالهواتفترسل

خاصة،هواتف!ترسلبينما،كهربائيةإشاراتضمكلفي

الراديوية.بالإشاراتالرسائلبها،صلةذاتونبائط

الهاتفيةوالمعداتاللاحبليةالهواتفالهواتفهذهوتشمل

اللاسلكية.

بينالرابطالحبلعلىتحتويلا.اللاحبليةالهواتف

الموجاتتحمل،ذلكعنوعوضا.والقاعدةالفمطقم

ولذلك.والقاعدةالفمطقمب!تالصوتيةالرسائلالراديوية

غرفةمناللاحبليالهاتففمطقمحملالشخصيستطيع

أثناء-معينةحدودفي-المنزلخار!إلىبل،أخرىإلى

متلالهاتفيةبالشبكةالقاعدةوتتصل.الهاتفيةالمكالمة

العادية.الهواتفقواعد

الفمطقممنكليرسلاللاحبلية،الهواتفوفي

يولدالفمأفمقمويستقبلانها.،الراديويةالإشاراتوالقاعدة

فيالإشاراتويبث،للمكالمةمطابقةراديويةإشارات

إلىوتترجمها،الراديويةالإضعاراتالقاعدةوتلتقصأالجو.

أسلاكعبرالكهربائيةالإشاراتوتنقل،كهربائيةإشارات

الإشعاراتالقاعدةتترجم،الطريقةوبنفس.الشبكةإلى

طقماإلىوتنقلها،راديويةإشاراتإلىالقادمةالكهربائية

الفم.

عبرالعاديةبالشب!4تتصل.اللاسلكيةالهاتفيةالمعدات

الهواتفوتشمل،الأمعلاكمنبدلآ،الراديويةالموجات

.والبيجرات،البعيدةالمناطقبعضوهواتف،الخلوية

الراديويةالإشاراتترسلنقالةنبائط.الخلويةالهواتف

يخدمإرسالبهوائىالخلويالهاتفويتصلوتستقبلها.

إرسالهوائيويتصل.الخليةتسمىصغيرةجغرافيةمنطقة

هاتفياتصالمكتبعبرالعاديةالهاتفيةبالشبكةخليةكل

.متحرك

ويحمل،السياراتفيالخلويةالهواتفبعضوتركب

يستخدموعندما.الجيوبفىأوحقائبفيبعضها

هوائىيعالجالخلويالهاتفسيارةعلىمتحركشخص

السيارةتحركوأثناء.الراديويةالإشاراتخليةأقربإرسال

دون،التاليةالخليةإلىالإشاراتالنقالةالهاتفيةالشبكةتمرر

المكالمة.علىتأثير

الكثافةذاتالمناطقبعضفي.البعيدةالمناطقهواتف

بعض،عنبعضمهمبعيدينالناسيعيعش،القليلةالسكانية

لتوصيلالبصريةالأليافأوالأسلاكا!متخدامأنلدرجة

خدمةوتغطيجدا.مكلفايكونالهاتفيةبالشبكةمنازلهم

هذهفيالفجوةالراديويالهاتفىالأساسىالتبادل

جهازعلىالخدمةلهذهتابعمنزلكلويشتمل.المناطق

العاديةالهاتفيةالشبكةإلىالراديويةالإشاراتيرسعلإرسال

غالبا.أخرىإرسحالمحطاتطريقعن-

يستجيبصغيرراديويمستقبلالبيجر.البيجرات

رقمهعادةوله،بإشسارةتنشيطهعنداهتزأزأونغمةبإحداث

تنتقل،هاتففيالرقمهذاإدارةوعند.الخاصالهاتفي

مستقبلعلىتشتملخاصةشبكةإلىالناتجةالإشارات

المتكلمرقميعرضوالذيالبيجر،إلىراديويةإضمارةيرسل

المكالمةعلىالبيجرصاحبيردوعندئذعرض،شاشةعلى

هاتف.جهازأقربمن

البياناتإرسال

إرسال،معينةمعداتباستخداميستطئالناس،

،والرسوموالصور،المكتوبةوالكلمات،الحاسوبيةالبيانات

العادية.الهاتفيةالشبكةعبر،الفيديويةالصوروحتىبل

أجوة2الحاسوبيةالمودمات-أ:المعدأتهذهوتشمل

الفيديويةالهواتف3-)الفاكس(الفاكسميلي

اللاسمعيةالرسائلهذهتنتقلأنويتوقع)الفيديوفونات(.

شبكةتسمىالسرعةعاليةشبكةعبرالمستقبلفي

العظمى.المعلومات

منضخمةكمياتتنتقل.الحاسوبيةالمودمات

العديدويستخدم.الهاتفيةالشبكةعبرالحاسوبيةالبيانات

الحاسوبية،الأطرافأو،الشخصيةالحواسيبالناسمن

علىللحصولأو،الحواسعيببمستخدميللاتصال

عبرللاتصالالحاسوباستخدامويتطلب.المعلومات

اتصالوبرمجيات،المودمتسمىنبيطةالهاتفيةالخطوط

عنالصادرةالإشاراتالمودميترجمحيث،خاصة

الشبكةتستخدمهاأنيمكنإشاراتإلىالحاسعوب

إلىالداخلةالهاتفيةالإشاراتلمجرجمكما،الهاتفية

خاصةمودماتوبامكان.حاسوبيةإشاراتإلىالحاسوب

الخلوية.بالشبكةالمحمولةالحواسيبتوصيل

استخدامأعلاهبالمعداتالمزودالحاسوبوبإمكان

ألمحوسبةالمعلوماتبخدماتللاتصالالهاتفيةالشبكة

هذهبعضتوفرحيث،المباشرةالخدماتالمسماة

خ!مطتأوالإخجارلمجة،النشراتأحدثالخدمات

خدماتتوفربينما،الألعابأو،الموسعوعاتأو،التسوق

الموادأووالمجلاتالصحفمنالقديمةالأعدادأخرى



الهاتف12

لوحةنظامفيالمشتركويستطيع.الأخرىالبحثية

لت!صن،إلكترونيالإعلاناتوااشلممائلإرلممالالنشرات

المباشرةالخدماتومن.المشتركينمنغيرهمتناولفي

المشاركونعبرهيتصلالذيالإلكترونيالبريدأيضا

ببعض.بعضهم

ترس!!،الفاكسأجهزةأوالفاكسميلي،أجهزة

ويشبه.الهاتفيةالخطوطعبروالصورالمكتوبةالكلمات

متص!!أوبهات!مزودولكنهالنسخجهازالفاكص!جهاز

الجهاز،فيالمستخدميضعهاما،وثيقةولإرسال.بهاتف

وبعد.إليهالمرسلأغاكسالجهازالهاتفيالرقمويدخل

إل!صروفيماسيحيولدبال!خر،منهماحل،الجهازيناتصال

لصورةمطابقةكهربائيةإشساراتالمرسلالجهازفي

الإشاراتهذهالهاتفيةالشبكةوتستخدم.الصفحة

الوثيقة.مننسخةلطبعالمستقبلالجهازإلىأوامرلإصدار

خلوية.هاتفيةبشبكاتالمحمولةالفاكص!أجهزةوتتصل

الفاكسميلي.:نظرا

العاديةأ!اتفيةاالخطوطلإم!!ان.الفيديويةالهواتف

،فيديويهاتفإلىالحركةأبايئةفيديويةإضماراتأ!إرسا

حيت،وشاشةتلفازيةتصويربآلةمرتبطهاتفجهازوهو

المكالمة.أثناءالاخررؤيةمستخدمكليستطع

المتزايدالاستخدامقاد.العظمىالمعلوماتشبكة

فىالتفكيرإلىاللاسمعيةالتطيقاتفيالهاتفيةللشإصة

شبكةتسمىالسرعةعاليةعملاقةاتصالاتشبكةإنشاء

التلفازبنظماالهاتفيةالنظمبدمج،العظمىالمعلومات

الشبكةتكونأنويتوقع.الحاسوبيةوالشبكاتالكبلي

المنازلفيالمستخدمونيستطيعحيث،متفاعلة

المرئيةالرسائلوامشقبالإرسالوالمعاهدوالمؤسسات

الحاسوبية.والبياناتوالسموعة

الهاتفصناعة

الاتصالاتأيضاتسمىوالتي،الهاتفصناعة

ربحا.وأكثرها،أصمالعافيالصناعاتأقوىمن،الهاتفية

ولكنها،الهاتفيةالخدماتالحكوماتمعظموتوفر

القرنثمانينياتمندالخاصالقطاعإلىليعهاإلىاتجهت

المتحدةالممدفمثل،الدولبعضوفي.العشرين

حكومية.هيئاتالهاتفصناعةتنظم،المتحدةوالولايات

تقنياتوالخاصةالحكوميةالامشثماراتأنتجتوقد

أنحاءكلفييرهاوتصوأالهاتفيةالخدماتأضحديثجديدة

العال!.

وماليزياأجاأسترامثل،عديدةدولوتستخدم

ويعمل.الهاتفيةالشب!!ةلربطاتصالاتأقمارونيوزيلندا،

وجنوبأمشراليافيأيضاالدقيقةبالموجاتاتصالنظام

منأخرىوأجزاءالغربيةالهندوجزروماليزياإفريقيا

إلىفرجينياجزرمنبصريليفيكبلويمتد.العالم

كونجهونجفيالاتصمالاتبنظميلتقيحيثبرمودا

الغربيةالهندجزروترتبطوطوكيو.ونيويوركولندن

كما،بحريتحتكهربائىبكبلأيضاالمتحدةبالولايات

بكوأبلونيوزيلنداوماليزياالهندمثل،أخرىدولتمتلك

بحرية.تحت

تاريخيةنبذة

وهوبل،جراهامألكسندرالهاتفاخترعبل.اختراع

عامالمتحدةالولاياتفياستقراسكتلنديمخترع

يجريوكانبولحمطن.فىللصممعلمابلكان.أم871

نبيطةوهو،التوافقيالبرقعلىتجاربمساءكل

وسلكواحدوقتفيبرقيةرسائلعدةلإرسالتستحدم

القصباتإحدىتعطلت،م8751يونيو2وفيواحد.

مساعد،واطسونتوماسفجذب،التوافقىللبرقالفلزية

فيكانالذيبل،إلىالصوتووصللف!ا،أغصبةابل،

.أخرىغرفة

التحدثفيأخيرابلنجحأم،876مارس01وفى

علىاختبارايجريبلكان.أ!اتفاعلىبكلمات

ينت!أخرىغرفةفيواطسونجلعم!بينماجديد،مستقبل

منملابسهعلىالحمضبعضبلسكبوفحأة.الرسالة

،واطسونمسترياهنا!!تعالقائلايصتىجعلهمما،بطارية

"!لقدصائحاالغرفةإلىواطسونفهرع!".أريدكإننى

!".وبوضوحبل،مستريابهاتفوهتكلمةكلسمعت

هاتف!.أولبلاخترعوهكذا

المعرضفيهاتفهبلعرض،أم876يونيووفي

ولكن،عملهعلىالعلماءأثنىوقدفيلادلفيا.فيالمئوي

عامأوائلحتىيذكراهتماماالأمريعرل!الجمهور

لهاتفه.العروضمنعددابلقدمعندماأم،877

بلأجرىام،876أكتوبرفي.الأولىالهواتف

حيث،اتجاهينذات،المدىبعيدةمكالمةأولوواطسون

بالولاياتماساشحومميتعه!فيوكمبردجبوسطنبنتحدثا

.كيلومترات3طولهامسافةعبر،المتحدة

وكان.مفاتيحلوحاتالأولىالهواتفتستخدمولم

وكان.الحديديةالأسلاكمنبزوجيتصلانجهازينكل

علىمثبتمقبضبدفعالآخربالشخصيتصلالشخص

مطرقةتحريكإلىيؤديذلككانحيث،الهاتف

الهاتفإلىالهاتفخطعبريتحركطرقصوتلإحدات

كلكان،المستخدمةالهواتصعددازديادومعالاخر.

توصيلكانحيث،الهواتفبقيةإلىيوصلجديدهاتف!

وقد.توصيلة0001منأكثريتطلبفقطهاتفا05



31الهاتف

،أم298عامفينيويوركمنبشيكاغواتصلبلجراهامألكشدر

الهاتى.يعملكيم!الأعماللرجاليشرحلكيوذلك

القادمةالأسلاكبجمعالمشكلة!ذهالمفاتئلوحاتحلت

معا.منطقةكلمن

،المتحدةالمملكةفيالهاتفشمركاتأولىافتتحت

،لندنفيتبادلمركزأول،المحدودةالهاتفشركةوهي

مشتركين.01العملاءعددوباأم،987أغسطسفى

الهواتفعددبلغعشر،التاسعالقرنتسعينياتوبحلول

عليهاتسيطر،هاتف4لأه...المتحدةالمملكةفى

المحلية.الحكومةسلطاتأوالبريدمكتبأوالشركات

فيدبلنفيفيهاهاتفيتبادلمركزأولأيرلنداوافتتحت

ثلاثتعاقبتحيث،مشتركينبخمسة،ام088عام

المتحدةالهاتفشركةوهيالمركز،إدارةعلىخاصةشركات

التوألي.على،الوطنيةالهاتفوشركةأيرلنداهاتفوشركة

عامفىأستراليافيالهاتفيةالخدماتأولىوبدأت

فينيوزيلندافيهاتفىتبادلمركزأولوافتتح.ام789

وفي.ام881عامفيوكريستشيرشأوكلاندمنكل

الهندفيهاتفيةخدمةأولبدأتأيضا،ام881عام

مركزأولافتتحإفريقيا،جنوبوفيكلكتا.فيعملها

إليزابيث.بتورتفي،م1882عامفيهاتفىتبادل

ألمونالأمريكيالخترعسجل.الهاتففيالتحسينات

خطوةيعملأوتوماتيمفاتيحنظاماختراعبراءةستروجر

علىيضغطالمكالمةطالبوكان.أم198عام،فخطوة

الهاتفليجعلعمودايديرثم،الرقمعلىللحصولأزرار

ولندنومارسيليابروكصلوصلت،العامنفسوفي.يرن

بالهاتف.

الخدمةفيقرصيهاتفأولدخلام،698عاموفي

أولوبدأت.المتحدةبالولاياتوسكنسنفيميلووكيفي

وسانسيتينيويوركبينالعملللقاراتعابرةهاتفيةخدمة

أولبداتكماأم،519عامفيبكاليفورنيافرانسيسكو

الأطلسىللمحيطعابرةلاسلكيةراديويةهاتفيةخدمة

بعيدالمحورمتحدكبلأولوربط.أم279عامفيالعمل

.ام369عامفيبفيلادلفيامميتينيويوركالمدى

منظمة-بلمعاملعلماءاخترع،ام479عاموفي

نبيطةوهوالترانزستور،-بللنظامالتابعةوالتطويرالبحوث

وبدأ.أقلقدرةويتطلب،الصماممنأصغرإلكترونية

المتحدةالولاياتبينبحريةالتحتالهاتفيةالكوابلتشغيل

بينكبلأولتشغيلبدأكما،أم569عامفيوأوروبا

عاموفي.ام649عامفيواليابانالمتحدةالولايات

مستديمة،بصفةيعملليزرأولبلعلماءطورأم،619

ليزرمنضوئيشعاعويستطعالضوء.تضخمنبيطةوهو

التىالمكالماتعددمنأكبرالمكالماتمنعددحمل

الراديوية.والموجاتالأسلاكحملهاتستطيع

إطلاقالمتحدةالولاياتبدأت،أم069عاموفي

إيكو،وهو،اتصالاتقمرأولوكان.الاتصالاتأقمار

الراديويةالإشاراتيعكسلامعاضخمابالونا،الصدىأي

تلستارالأقماروامشخدمت.أخرىإلىأرضيةمحطةمن

.الإشاراتلتضخيمإلكترونيةمعداتوسينكونوريلاي

يأبيرد،إيرلىوهو،تجارياتصالاتقمرأولوأطلق

042بيردإيرليويوفر.ام659عامفيالمبكر،الطائر

.المتحدةوالولاياتأوروبابيناتجاهينذاتهاتفيةدائرة

تشغيلبدأم،0791عامفى.الحديثةالتطورات

مكنحيث،ولندننيويوركبينالمباشرالدولىالاتصال

وفيالبحار.وراءمابدولالمباشرالاتصالمنالناسذلك

المحليةالمكالماتلنقلليفيبصرينظامأنشأأم،089عام

النظاموفي.المتحدةالولاياتفيبجورجياأتلانتافي

منأشعةعلىالهاتفيةالمكالماتتنتقل،الليفيالبصري

بدأوقد.السمكشعريةزجاجيةجدائلعبرالليزرضوء

سيديوواشنطنسيتينيويوركبينليفيبصرينظام

الليفيةالكوابلبدأتكذلك.أم839عامفيالعمل

عامفىالأطلسىألمحيطعبرالرسائلحملالبصرية

.أم989عامفيالهادئالمحيطوعبر،أم889

بعضبدأت،العشرينالقرنثمانينياتأوائلوخلال

هاتفيةنظموتشغيللبناء،للشركاتمئتراخيصالدول

النظمهذهوفي.الخلويالراديوتقنيةعلىمبنيةمتحركة

جهازمنهالكلالخلايا،تسمىمقاطعاتإلىالمدينةتقسم

وأثناء.منخفضةبقدرةيعملراديويواستقبالإرسال

ينقل،أخرىإلىخليةمن،بهاتفالمزودةالسيارةتحرك



الخلويالهاتف14

تفلهااتطور

أل!صسندراحترعهالأولالهاتف

.م8761عامديبلجراهام

003طرازمكتبيهاتف

،أم379عامفياخترع

قاعدته.فىحرسعلىواحتوى

عاءإلىيعودحمافطىهاقف

ممستتس!!مروداكاد.م1882

اطمتمع!!.لتبيهودراع،ليديمسك

عام!ىاسنحدمالللونالهاتف

سريعااشتحاراواشتحرأم،459

الديكور.م!لاعتباره

دونآخر،إلىواستقبالإرسالجهازمنالمكالمةحاسوب

الخلويةالهاتفيةالخدمةوبإمكان.المكالمةعلىالتأثير

التيتلكمنبكثيرأكبرالمكالماتمنعددمعالجةالمتحركة

جهازتستخدموالتى،أحسابقةاالنظممعالجتهاتستطع

كلها.للمدينة،عاليةقدرةيتطلبواحدا،واستقبالإرسال

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

إدفورسكى!يحائيل،ليوب!تألفاتوماس،يسولىأد

لى،يمورممتدهامحراألكسندر،بل

ميلإبيرلير،

صلةذاتأخرىمقالات

لاتتصالاا

واللاسلكيةالس!صيةالاتصالات

التلفاز

الحاسوب

الراديو

فوعالموعناعر

الهاتفيعملكيف-أ

ال!دحالآلية-أ

المرسل-ب

الرأسسماعات

الحبل

ال!!ربائىالمعمطيمم!

الداحلىالاتصالنطام

الخلويالهاتف

عامإلىيعودقرصىهاتف

معداتأش!لصكار.أم911

.معقدةتوريع

عامإلىيعودمكتبيهاتف

المرسلبينيجمعكاد،أم289

يد.طقممىوالمستقبل

!

عامفىاستحدمالملنمقالهاتف

ارراردبوحووتميرأم،68!

سالسماعة

*؟3

ئج!!

ص!

مشةفيامشحدملاحبليهاتف

منلالتحدتيسمحأم989

متحركة.سماعةأوالقاعدة

الهاتفيةالمكالمةتنتقلكيف-2

المدىبعيدةالمكالماتحطوطب-المحليةاطاتالم!صاحطوط-أ

الراديوتستخدمالتيالهواتف-3

اللاسلكيةالهاتفيةالمعداتبأ!لاحمليةاا!واتوراأ

الياناتإرد!ال-4

العيديويةالهواتف!-الحاسوليةالمردمات-أ

العظمىالمعلوماتشبكةدالهاكسحيليأحهرة!

الهاتفعشاعة-5

تاريخيةنبذة-6

الهاترو؟محترعمن-

بالهاتص؟نقلتالتىالأولىاال!طماتما-

ستروجر؟ألمودوم!؟واطسونتوماسس

هاتفى؟حصأأولثيبترتمأي!-

الحامل.الإرلمالما-

مرة؟لأولالقرصياعاتروااستع!لرأير!تى-

الهاتمية؟الاتصالاتديالصماعيةالأقماراتستحدمحصي!-

الهاتف؟!يالتلاثةاشئيسيةاللأحراءما

؟المودمما-

متحركةهاتفوحدةالجوالأو،الخلويالها!

توليفةباستخدامبعيدةمسافاتعبرالاتصالللناستتيح



51شركة،الأمريكيةوالبرقالهاتف

منيتكونالخلويالهاتفنظام

متجاورةعديدةجغراليةماطق

يقوموحين.الخلاياتسمى

خليةعلىمكالمةدإجراءالشحص

الموجاتتحمل،خلويهاتف

هوائيإرسالحهازإلىالراديوية

مكتبإلىالرسالةدإرساللمجوم

لبتهابدورهيقوممركزيتحويل

ترسلهامحليةهاتفشركةإلى

غايتها.إلى

الحليةممطقة

الهاتفمنأنواعثلاثةهنالك.وحاسوبوهاتفراديومن

المتحركوالهاتف.والمحمولوالمتنقلالمتحرك:الخلوي

الكهربائيةالقدرةويتلقى،سيارةعلىدائمةبصورةشبت

فيوحملهوضعهيمكنالمتنقلوالهاتفمحركها.من

بوحدةألمحمولويزود.القدرةتوفربطاريةذاتحقيبة

باليد.حملهويمكنذاتيةبطارية

رئيسية:أجزاءثلاثةمنالخلويالاتصالنظاميتكون

ذيللراديوالهوائيةالشبكة2-الخلويالهاتف-ا

فحين.المركزيالتحويلمكتب3-المنخفضةالقدرة

الرسالةالراديوموجاتتحملخلويهاتفمننداءيصدر

منطقةفيمركزياالهوأئيويقع.هوائيإرسالجهازإلى

الحجمفىالخلاياوتختلف.الخليةباسمتعرفجغرافية

الإرسالجهازويبعث.الشبكةلمساحةوفقاوالعدد

ببثيقوممحوسبمركزيتحويلمكتبإلىالرسائل

يتمحيث،المدىبعيدةأومحليةهاتفشركةإلىالرسالة

مساحةعبرالمنادييتحركوعندماغايتها.إلىالرسالةبث

آخرإلىإرسالجهازمنالنداءنقليتم،اتصالخدمة

.انقطاعدونأوتوماتيا

بالقدرةفقطيعملاتصالجهازالصوثىالهاثص

كمعظم،العاديةالهواتفأنفالمعروف.فيهالتيالصوتية

تمدهاالتيالكهربائيةبالقدرةتعمل،الاتصالأجهزة

الصوتيةالهاتفأجهزةأما.كوبائيةأسلاكأوبطاريات

تولدهاالتىتلكغيرللقدرةخارجيمصدربأيتزودفلا

الصوتية.الموجات

وأمتماثلينجهازينمنالصوتىالهاتفجهازيتألف

فلزية،طبلةمنجهازكلويتألف.بأسلاكمتصلينأكثر

المغنطسيكون.سلكيملفيحيطهالمغنطةدائمومغنطيس

.الميكروفونمننوعايشكلوهذا،الطبلةمنمقربةعلى

تهزصوتيةموجاتصوتهيسبببه،أحديتكلموعندما

تلكبتحويلالمغنطسيالملفويقوم.الفلزيةالطلة

إلىالأسلاكعبرتمركهربائيةنبضاتإلىالصوتيةالموجات

حيث،الاتصالنظاممنالاخرالطرفعلىالهاتفجهاز

طبلاتإلىالكهربائيةالذبذباتوالمغانطالملفاتتمرر

.صوتشكلعلىتظهراهتزازاتمسببة،الاستماع

لمسافاتالصوتيالهاتفأجهزةاستعمالويمكن

استعماللعدمونظرا.كم25عادةتتجاوزلانسبياقصيرة

علىفإن،الاتصالاتتلكمثلفيالصوتتضخيمأجهزة

الجهاز.منمقربةوعلىعالبصوتيتكلمأنالمتحدث

ورخصوالثقةبالمتانةالصوتيةالهاتفأجهزةوتمتاز

التكاليف.

!ي)التحسيناتالهاتفانظر:.اللاسلكيالهاف

الهاتفى(.

شركة.شركة،الأمريكيةوالبرقالهاف

وهى)+ممة+ول(باختصاراتعرفالأمريكيةوالبرقالهاتف

كما.العالمفيالمعلوماتلمعالجةالشركاتأكبرإحدى

والأعمالوالحكوماتللأفرادالاتصاليةالخدماتتقدم

أنحاءسائروفي،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالتجارية

الأمريكيةوالبرقالهاتفشركةتصنعكذلك.العالم

السلكيألاتصالوأجهزةالإلكترونيةوالمكوناتالعناصر

حواليالأمريكيةوالبرقالهاتفشركةوتضم.واللاسلكي

الأسهمأغلىمنفيهاالسهميجعلمما،مساهممليون5.2

العالم.فى

عملهامعظمالأمريكيةوالبرقالهاتفشركةوتكرس

السكانمنزبائنهاإلىالبعيدةالاتصالاتخدماتلتقديم

الخدماتشبكةقسميدير.والحكومةالأعمالوأصحاب
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هاتفيةشبكةأكبرالأمري!صيةوالبرقالهاتفشركةفي

تصنعوهي.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالبعيدللمدى

وتعتبر.واللاسلكيالسل!يللاتصالمعداتأيضا

وكذلك،الأمريكيةوالبرقالهاتفشركةفيبلمختبرات

وأبرزأهممن،الشركةهذهفيوالبحوثالتطويرقسم

فىالباحثوناخترعفلقد.العالمفيالصناعيةالختبرات

طورتوقد.أم479عامالترانزستورجهازبلمختبرات

يدعىبنظاميعملشهيراحاسوباأيضا،الوحدةهذه

التجاريةللاتصالاتالصناعيةالأقمارأيضاوبنت،يولكس

بتلستار.والمعروفةالمدارية

احتراعنتيجةالأمريكيةوالبرقالهاتفشركةنشأت

انظر:.أم876عامبلجراهامألكسندرقبلمنالهاتف

عامالشركةإنشاءتموقد.جراهامألكسندر،بل

لماالأمالهيئةالمطافنهايةفيأصبحتحيث،أم885

والبرقالهاتفشركةعلىيشتملالذيبلبنظامعرف

الشركاتهذهومن.الأخرىالثانويةوالشركاتالأمريكية

الخدماتقدمتمحليةهاتفيةشركةوعشروناثنتان

الخدماتإلىإضافة،الأمريكيةالهواتفمن8%0لحوالى

رئيسي.بشكلالمحلية

المتحدةالولاياتحكومةرفعت،أم749عامفى

عيراحتكاريةبممارساتالشركةفيهاتتهمقانونيةقضية

وتمركةالحكومةوافقتام،829عاموفي.تنافسية

ونتيجة.القضيةهذهتسويةعلىالأمري!صةوالبرقالهاتف!

شركاتانفصلت،ام849عاموفيالتسويةلتلك

والبرقالهاتفشركةعنالمحليةالهاتفيةالتشغيل

الأمريكيةوالبرقالهاتفلشركةالسماحوتم،الأمريكية

أعمالوفيللحاسوبمنظمةغيرخدماتفيبالدخول

منالشركةحرمتفقدالسابقفىأما.المعلوماتتطوير

الحكومة.تنظمهلاعملبأيالقيام

القدماء،المصريينأساطيرتزعمكماالسماءإلاهةهاتور

غطاءتضعبامرأةغالباتمثلوكانتآتور،تسمىوأحيانا

وهذا،للشمسأسطوانىقرصشكلفيرأسها،على

أحياناترسمهاتوروكانت.قرن!تبينيوضعكانالأخير

السماء.بطنهابقرةشكلعلى

مكانمنأسرتها،لقراباتالمصريينمفهوماختلف

هاتورلعبادةالرئيسيالمركزوكان.السيماتمئاتعبرلاخر،

السماءلإلهقرابةبصلةتمتهاتوركانت.دندرةفىيقع

أماكنوفي.القديمةالمصريةالأساطيرتزعمكماحورس

ابنته،وإماالشمسإلهرعالإلهزوجةإماكانت،أخرى

تموقد،الموسسيقىإلهإيهيهوابئالهاأنيعشقدكانكما

المالكة.المصريةالعائلةمنأنهاعلىتصنيفها

على،الفنيةاللوحاتفيهاتور،رسميتمماوغالبا

صورةفيبخدمتهاالمصرياتالملكاتوتقوم.بقرةصورة

جهازذلكفيبمالها.العبادةرموزيحملنكاهنات

عل.الصلاعليهيطلهتكان،موسيقي

-)1856رايدرهنريالسيرهاجارد،

الشعبيةالقصةكتابأنجعمنإنجليزيروائيأم(.29ء

فيكتابا58أنتج.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفي

والسياسىالاقتصاديالتاريخفيمجلداتوسبعة،القصة

إفريقيا.فيتجربتهعلىمبنيةرواياتهوأنجح.والاجتماعي

الكتبمنام(،)885سليمانالملككنوزكتابهيعتبر

الكنزعنالبحثقصةيرويوالكتاب.الكلاسيكية

فيرويام(،)887هيكتابهأما.سليمانللملكالمفقود

تبدوولكنهاسنةألفيعمرهايبلغإفريقيةبيضاءامرأةقصة

جميلة.شابة

إلىرحلبإنجلترا.نورفوكمدينةفىهاجاردولد

الحقوقدراسةأنهىأنبعدأم875عامإفريقياجنوب

جنوبفىناتالمقاطعةحاكمسكرتيرمنصسبليشغل

.أم219عامفارسلقبعلىهزيحصلإفريقيا،

)دبذةالمكرمةمكة؟السلامعليهإسماعيلانظر:هاجر.

(.تاريخية

منجعل،يونانيإمبراطورأم(.38-)76هادرياد

أكثرالحكومةوجعل،متكاملةشريعةالرومانىالقانون

القانونيةللشريعةأساساالشريعةهذهكانتوقد.فعالية

الميلاديالخامسالقرنفيوضعهاالتيالجستنيانية

،جستنيانانظر:.الأولجستنيانالبيزنطيالإمبراطور

يشبهإمبراطوريتهعبراتصالاتنظامهادريانوبدأ.مدونة

قام.الخيولبوساطةالأمريكيالاتصالاتنظامشمكلهفي

شمالىفيحجرياسوراوبخىحدودهبعضبتحصين

مدينتينأنشأوقد.يخطالرومطالأسوار:أنظر.بريطانيا

تراقيافيوهادريانوبلمصر،فيأنتينوبولص!-جديدتين

الضخمالمعبدأكملكماتركيا(.فيأدرنةمدينة)حاليا

فيبنائهفيبدئالذيأثينافيزيوسلعبادةالخصص

..مدتىالسادسالقرن

ولد.هادريانأيليوسبوبليوسالرسمىهادرياناسم

فكفله،السنصغيرمازالوهويتيماوأصبحأممبانيا،فى

شغل.م89عامإمبراطوراأصبحالذيتراجانعمهابن

منبالكثيروقام،وعسكريةحكوميةمناصبهادريان

للإمبرأطورية.والشرقيةالشماليةالحدودإلىالرحلات

.أم17عامترأجانموتبعدالحكمتسلم
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كانكماهاويا،معمارياومهندساشاعراهادريانكان

لملأنهحكمهأيامالسلامساد.الإغريقيةبالحضارةمهتما

بارثيامعسلاماعقدحيث،العدوانيةعمهابنسياسةيتبع

الإمبراطورية،حدودشرقتقعالتيالفرثيةالإمبراطوريةأو

بارثيامنكسبتهاقداللإمبراطوريةكانتأرضاأعادكما

تيتوسهادرياناختار.أخرىحروبأيةتحجنبلكى

.م381عاملهخلفا(بيوس)أنطونيوأنطونيوأوريليوس

ام(.379-)9185هنريوليمالسيرهادو،

امتحانإيجادفىشسارك،بالتربيةالمشتغلينمنإنجليزي

التياللجنةرأسعلىكانفوق(.فماعشرة)الحادية

وقد،ام269عامالمراهقتربيةالمسمىالتقريرأعدت

فىللأطفالامتحانهناكيكونبأنانذاكاللجنةأوصت

التيالمدرسةنوعيةنتيجتهتقرر،عشرةالحاديةسنحوالي

فىهادوولد.الابتدائيةالمرحلةبعدالطفلإليهاسينتقل

جلومشرشاير.بمنطقةإيبرنجتون

764-أهـ،07-)147المهديبنالهادي

)المنصور(اللهعبدبن)المهدي(محمدبنموسىم(.786

.الهاديمحمدأبوعباسبنعبداللهبنعلىبنمحمدابن

الخلافةوليببغداد.ولد.الأولالعباسيالعصرخلفاءأحد

حياةفيأسهم.البأسشديدقوياكان.مأهـ،96785سنة

فيأيامهمعظملهذافقضى،الدولةأعداءحربفيوالده

طبرستانفييحاربوهوبالخلافةوبويع،المشرقبلاد

والخوأرجالزنادقةتتبعفيوالدهبوصيةقام.وجرجان

أبيه،عهدفىنافذةكلمةالخيزرانلأمه.كانبهموالتنكيل

جفاء.بينهمافحدث،عهدهفيالدولةأمورفىتدخلهاكره

فيودفن.علةإثرببغدادتوفي.العطاح!فيبالإسرافاشتهر

بغداد.شرقيبعيساباذ،الأبيضوسماهبناهقصر

الرشيد.هارونبمالدولة،سيةالعبابمالحيزران:أيضاأنظر

.الهاديشيخسيدانظر:.شيحسيد،الهادي

.الهاديأبو،العباديانظر:.العباديالهاديأبو

كان.الإغريقيةالأساطيرتزعمكماالموتإلهطدلس

أبقىوقد.نفسهالاسمتحملالتيالأمواتمملكةيحكم

ومملكته،بهاديس،المتعلقةالأساطيركلعلىالرومان

بلوتو.سموهولكنهم

وأنهريا،ولكرونوسابنالإلههذاأنالأسطورةتزعم

هاديسأهميةورغم.الآلهةملك،لزيوسالأكبرالأخ

إلاتوجدولا،بهخاصةطقوسأيةهناكتكنفلم،عندهم

عنه.قليلةأساطير

لأرواحمخصصةمحايدةمنطقةهاديسومملكة

موتهم.عندثوابأو،عقوبةتنتظرهملاالذينالأشخاص

هذهعنالعذابغيابرغمأنهيعتقدونالإغريقوكان

الأشخاصأروأحوتذهب.مملمكانأنهاإلا،المملكة

الجنةفى!سعيدةحياةلتعيش،فاضلةحياةعاشواالذين

إلىفتذهب،الفاحشةالأخطاءذويأرواحأما.الأسطورية

(.السفلي)العالمالأرضتحتبعيدمكانوهوتارتاروس،

أبديا.عذاباالأرواحهذهتعذبوهناك

تمبتهاديسمملكةأنيعتقدونالإغريقوكان

وكوكيتوس،،أكيرونأنهار:خمسةفيهاوأن،الأرض

الأنهارهذهمنوكلوستيكمه!.،وفليجيثون،وليثي

الأحياء.أراضيمعالمملكةحدودمنجزءايشكل

هذافلعبور.هاديسمملكةأنهارأشهرستيكسوكان

الذيشسارونمركبعلىتعبرأنالروحعلىكانالنهر،

يضعونالإغريقكانولهذا.عملهعلىأجرايطلبكان

هاديسمنزلويقع.دفنهمقبلأمواتهمأفواهفينقديةقطعا

وذبشع،كلبالبيتهذأويحرس،ستيكسشاطئعلى

كليخبرالنهر،عبوروبعد.سيربيروساسمه،ثلاثةرؤوس

ومينوس،أيكوس،:حكامثلاثةالأبديمكانهاعنروح

ثلاثةالفادحةالجرائممرتكبيأرواحوتعذب.ورادامنث

إيرنيز.أوفيوريزتسمىآلهة

البلادفيالبريالحيوانان!:.المستئقعاتهار

.(لصرا)لعربيةا

أعضاءيستخدمهاكاندلانتحارطريقةعيري-الهارا

-الهاراوفي.السامورايأواليابانيينالمقاتلينمنمجموعة

طريقةعلىبناءبطنهفىبليغاجرحاالمقاتليحدثكيري

الخلف.منعنقهالمقاتلمساعدذلكبعدويقطع.موصوفة

سبيوكو.بمذهبالطقوسهذهعلىاليابانيونويصطلح

مهمةكانت،اليابانفىالإقطاعيينحكمفترةوأثناء

الهاراخلالمنبأنفسهمالتضحيةالسامورايمحاربي

انظر:الجماهير.منالعارأوالخزيمقابلةعنفضلاكيري

الولاءعنتعبيراالتصرفبهذايقومونوهم.الساموراي

القادةوكان.نبيلهددتأجلومن،للملكالمطلق

التقليدهذاانقرضوقد.كيري-الهارايمارسونالمهزومون

أخيرا.

حضارةالسند(بموادي)حضارةباكستانأنظر:.طراب

المسد(.وادي)شع!تاريخ،الهند،السندوادي

مقاطعةفيالمحليةللحكومةواسعةريفيةمنطقةطريره

نسمة.66!002سكانهاعدديبلغبإنجلترا.ليسترشاير
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عهدإلىتاريخهيرجعالديالمدينةسوقهوهاربرهوسوق

المزارعونمازالالذيالسوقوهو.الثانيهنريالملك

عامفيمرةلأولذكروقدوأغمامهمأبقارهمإليهيحلبون

السكسوني!ت.عهدإلىأطترورثتاريخيعود.أم402

حيث،أم374فيأطترورثقسيساويكلفجونوأصبح

ويتركز.المقدسأطكتابالإنجليزيةالترجمةهناكثملأ

الصباعةواأغوارباوصناعةالزراعةفيالسكاننشا!أ
والملابس.والأثاث

عاصمةوهي،الصينيةالمدنصبرياتإحدىطري!

منشوريامنطقةفيالقصوىالشماليةالمقاطعة،هيلونجيانج

وهى.نسمة5.2!.،...سكانهاعدديبلغ.المنغولية

الحطوطتتقاطعحيث،الحديديةللسككمهممركز

حديدسم!صكالجنولية-والشماليةالغربية-الشرقية

إلىهاربنمنالصينيةأصقطهاراتاطخصوأوتمتد.منشوريا

شرقوإلىوالشرو،الغرليالشمالفيالروسيةالحدود

هاربنوتقع.الجنوبفيالكوريةوالحدودأ!دا-لوشون

أ،راضى1تستىومهما،ميناءوتعدسونجاري،نهرعلى

والقمح.الصوياوفولالشاميةالذرةالمنصقةافيالخصبة

أغطن.واالصويافولهياشئيسيةهاربنوصادرات

والمواد،انزراعةأدواتالصناعيةالمنتجاتوتشم!!

والجلود.الكيميائية

إداريامركزاأض!صنأم98ءعامهاربنروسياأقامت

الحربفيلروسيااليالانيينهزيمةوبعد،الحديديةللسكك

الثنائيالح!صملدأأم(،09أ-095)4الرو!سيةاليابانية

حتىأم329منهاربنأجاباناوح!صمتاليابانيالصيني

وفيعليها.السيوةالصيناستعادتحيثأم459عام

الهجماتمنالصينيونخاف،العشرينالقرنستينيات

الأرضاتحتوالخازنالمصانعمنالعديدوبمواالسوفييتية

الطابمذاتالبناياتمنالعديديوجدحيثهارلنفي

يسيطركانالذيالوقتإلىتاريحهايرجعالتيالرو!ي

المدينة.علىاشوسفيه

شبح،الرومانيةالإغريقيةالأساطيرافياوورلى

أشباحوتسرقطائر.الآخروالنصف!امرأةنصفهمخيف!

كريهة.رائحةخلفهاوتتركضحاياهامنالطعامالهاربي

أولادطردحتىفنيوس،الأعمىالملكعذبتالتيوهي

معتسافروجعلوها،الهاربيأشباحالشماليةالريح

الأرجونوت،ذلكبعد،فينوسوأخبربعيدا.الأرجونوت

مافيرجيلروائعوفي.المتعارضةالصخورعبريمركيف

ذاتهاالهاربيأشباحأيضا،،صادفإينياسأنعلىيدل

جول!ته.في

بإنجلترا.هامبشايربمقاطعةمحليةح!صميةمنطقةطرت

زراعيةمنطقةوهي.نسمة.00778سكانهاعدديبلغ

الفلاحونويربي.الغنيةالزراعيةالأراضيبعضفيها

منمحتلفةأصنافاويزرعونأ!لأأجانالمنتجةالقطعان

الطيعىللغازالتوربينمؤسسةالمسصقةأوتشمل.الحبوب

وأهموالضوضاء،للطاقةالطائراتحاتمحرتفحصاكتي

وأوديهام.وينتنيوهارلليفليتالمنطقةفيالمدن

هامبشاير.:أيضاانظر

أمريكيمؤلفأم(.09-2ا)836برلت،هارت

وتصف،الغربعنبالحياةالشابضةبقصصهمشهور

كاليفورنيافىالذهبعلىأضهافتاأيامالمعروفةأعماله

هارتووصف.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففي

وعمالالمغامرين:مثلالناسمنمتنوعةمجموعات

هارتوصفوساعدأحسيء.االسلوكوذواتالمناجم

بالكتابةلمحميتالأمريكيةالروايةفيحركةتش!صلفي

ولايةفيألبانيمدينةفيهارتولد.المحليةالملونة

،هارتبريقفرانسيسالحقيقياسمهوكان.نيويورك

وقضىعاما،18عمرهكانعندماأصيفورنياكاإلىوانتقل

نشرهوبعد.مختلفةمهنفيعاملاالسنوالتمنعدذا

بعدكاتبايصبحأنقرر،أم857فيالقصائدمنلعدد

كاليفورنياجريدةأفرادهارتضمابسنت!ت،ذلك

وفيكاليفورنيا.فيأركاتاالانيسمىاتحادفيالشمالية

البيضالكاليفورنيينتنتقدافتتاحيةكتب،أم086عام

سكانغضبواضطره.الهنديةالمذبحةفيلدوره!

أسة.للاستقاالمدينة

هارتعولأم،871عاموحتىأم868عامومن

تطئفيكانتالتيمنثلىأوفرلاندلمجلةتحريررئيص!

عامأغسطصعددواحتوىفرانسيسكو،سانمدينة

يعجبولمالهادر،المحجمحظقصةعلىأم،868

حياةتصفلأنهابمالبدايةمنذالقصةبهذهالكاليفورنيون

متعاطفةالقصةوكانت.والبساطةبالخشونةالكاليفورنيين

جدارةولكنعليها.تدفقواالذينالذهبمناجممكلمال

البلاد.أرجاءفيشهرةهارتأعطتالقصة

علىساعدمماأوفرلاندمجلةفيهارتعملوامشمر

تشيملالمجلةفيالمعروفةأعمالهوأفضل،شعبيتهزيادة

شركاءأم(؟)986البوكرطاولةمنالمتشردون:قصتين

الصادقمنبسيطةلغةهزليشعرأم(؟)986تنيسي

الصينيبعنوانأحيرانشرتأخياأم(087)جيمس

الأخرىالهزليةوالمشاهدالهادرانحيمحظأما.الوثني

الحياةعنالقصصمنمجموعةكانتفقدأم(،)087

كاليفورنيا.في
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أمريكا.شرقيفيكبيربشكلمشهورا!ارتوأصئ

فشلوهناك،بوسطنمدينةإلىانتقلأم،871عاموفى

مانثلىأتلانتيكمجلةمعالعقدبشروطالالتزامفي

موعدهاتجاوزبعدالقصصمنعدداسلمحيثالشهيرة

بعملهسعيدةعامبشكلاللأطلسيمجلةتكنولمألمحدد،

جبرائيلالوحيدةروايتهوتعرضت،هارتشعبيةوهبطت

محبطا.وأصئلذلك،لاذعلنقدأم(،)876كودروي

وقضىأم878عامفيالمتحدةالولاياتهارتوترك

المتحدةالولاياتلحكومةدبلومالمحياممثلاالسنينمنعددا

عاممنلندنفىوعاش!وأس!صلندا،ألمانيافيالأمريكية

وفاته.حتىام885

جغرافي(.-م981)9ريتشارد،هارئشورن

الجغرافىالفكرطبيعةفيكتبمنأفضليعد،أمريكي

الجغرافيا.طبيعةالمجالهذافيكتبهأشهرومن،ومناهجه

الزراعية،المناطقتناولتعديدةدرالمماتولهارتشورن

الأجناسوتوزيع،الصناعةتوطنوعوامل،المدنيوالعمران

تعريفاتومن.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالبشرية

وهو.المكانيةالاختلافاتدراسةأنهاللجغرافياهارتشورن

يلتقيحيث،الأرضسطحهوالجغرافيامجالأنيرى

الغازيوالغلاف،المائيبالغلافالصخريالغلاف

مشكلاتعندراسةوله.والبشريالحيويوالغلاف

هذهأنإلا،صفحة005فيأنجزهاالأوروبيةالحدود

ظروفبسببميدانيةدراساتعلىتعتمدلهـاالدراسة

الثانية.العالميةالحرب

المتحدةبالول!ياتكونكتيكتولايةعاصمةهارتمورد

سكانهاعددفيها.الكبرىالمدنوثانيةالأمريكية

الحضريةالمنطقةسكانوعدد،نسمة731(913

.بريدجبورتمدينةفىالسكانوشركز.نسمة/841767

مدينةفيالرئيعسيةمراكزهاتأمينشركة05نحووتوجد

مهمامركزاوتعتبر،التأمينبمدينةتعرفلذلكهارتفورد

نهرمنالغربيةالضفةعلىهارتفوردوتقع.للتصنيع

الولاية.منالشماليالمركزيالجزءفيكونكتيكت

والأدواتوالالاتالطائراتصناعةهيالرئيسيةوالصناعات

.والمعداتالدقيقةوالالاتوالكيميائياتالكهربائية

صناعيةومدينةمحليةحكوميةمنطقةطرثليول

بحريميناءوهي.نسمة87لأ031سكانهاعددبإنجلترا.

.الشمالبحرفىالنفطلصناعةمهمةتموينوقاعدة

الأدواتوصناعةالهندسةالأخرىالصناعاتوتشمل

سيتنمنتجععلىالمنطقةوتحتوي،والأقمشةالإلكترونية

الداخلفيالرئيسيةالصناعاتومن.الشاطئعلىكيرو

مقاطعةمنجزءاهارتلبولكانت.الختلطةالمزارع

المقاطعة.هذهألغيتعندمام،6991عامحتىكليفلاند

منحدوا.(م3491-781)7نرسلىما،رتليها

التكعيبيالفنجربواالذينالأوائلالأمريكيينالرسعامين

.التصويريالنوعإلىعاد،أم029عاموفى.والتجريدي

الشواطئ،اوالطبيعيةالمناظرمنأفكارهيستلهمماوغالبا

التجريديةأعمالهأثرالتصويريةلوحاتهتوضح،ذلكومع

.والأشكالالنموذجبساطةعلىتأكيدهاخلالمنالمب!صة

والمثال.الأخيرةأعمالهمنهارتليشهرةوجاءت

فىالكركندصيادوهوالتصويريالنوعدهذاالنموذجي

أم(.149-0491)الامريكيةمينبولايةكوريا

الولابتفىمينبولايةليولممتونفىهارتليولد

في،تشيسميرتوليمالرلمماممعودرسالأمري!صةالمتحدة

لألفردالضوئيةالصورصالةفيأعمالهوعرضنيويورك

الحديثة.الفنونروادمناصرمشيجلتز

لمارسدنالأمريكيةمينبولايةكوريافيالكركندصياديلوحة

مين.فيالحياةعنمعبرةفكرتهالكىبسيطهلوحةوهي.هارتلي

فيولدهولنديملاحهارتوجديرك.دركطرثوج،

علىينزلأوروبيأولكان،الميلاديعشرالسادسالقرن

للسفينةقبطاناهارتوجكانلأسترأليا.الغربيالساحل

الشرقيةالهندإلىتبحركانتالتيإيندرختالهولندية

الهولنديونوأنشأ.التوابللجمع(الان)إندونيسياالهولندية

علىونزل.لهمرئيسيةمدينة(الان)جاكرتاباتافيا

جميعوسمى،أم661فيلأسترالياالغربيالساحل

وجدأم،161وفي.ضإيندرختأرالغربىالساحل

إلىجديدأطريفابرويرهندريكهوآخرهولنديملاح

الرجاءرأسمنالشرقيالجنوبإلىوأبحرالهند.شرقي
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اولول

هولندا

؟

!ش!

ء!فريفيا

حطا!!مةالمحيط

!ا!متول!اي!يةلهوللدا

المحيطإلىالعاديالطرلق!رص

كاالأ!ط!رسالشرديهالهحدحررشار!خليج الهولددلةص!يركص!يرة!

1616صهارتوح

الصالحارحاءراس---دورنبرروريلححر16

المسماةالرياحيستحدماررياالطريقاتعهولنديملاحهارتوجديرك

:أحصه،ةحاوإلىالصالعالرحاءرأسرمنللسمرشورقيرروريمجرياح

لاستراليا.العرليالشاطئإلىووصلالشرقإلىكتيراألحر

فورتيزرورينجالمسماةأخربيةاالرياحمستخدماالصالح

أضياراتارمتحتىبرحلتهليعجل(الهادرة)الأربعينيات

أحصه،الطريقهذاهارتوجوتبع.جاوةإلىسعفينتهالشمالية

شاركخليجقربمنطقةوشاهد.الشرقنحوكثيراأبحر

ممجموعةونزل،أم616أكتوبرفيأسترالياغريفي

وثبت،هارتوجديركبجزيرةالانيعرفبما،إيندرختمن

اللوحةووجدللبريد.منقوشةمعدنيةلوحةالشاطئعلى

عامفيفلامنجديوليماسمهاخر،هولنديبحار

أمسترداممتحففياليوممحفوظةوهى،أم796

يلي:كمانصهاعليهاللمكتوبالعربيةوالترجمةبهولندا.

السفينةهناإلىوصلتأم،616أكتوبر،25جمما

وحمولتهاالسفينةعنوالمسؤول،أمسترداممنإيندرخت

منهارتوجديركالسفينةوربانليئ!منميبمرجيلز

وعاملبانتامإلىأبحرتأكتوبر،72وشي.أمستردام

بل"!.فانلودكربيترالربانووكي!!،!شينجانهوالسفينة

،هارتوجحياةعنالقليلإلايعرفونلاوالمؤرخون

مخطوطةتدويناتأنهايبدوعنهالمتواشرةوالمعلومات

الشرقيةالهندشركةانظر:.الهولنديةللشركةوخرائط

الهولندية.

أحدأم(.519-0851)لورنسهارجريف،

التجاربمنالعديدأجرى،الطيرانفيالأستراليينالرواد

وضعفىأمشراليافىوعمل.أطيراناأسم!شملت

فيأبحاثهبدأوعندما.الحدشةالطائراتأتحطويرالأساس

نأباستحالةالاعتقادلممادعشر،التاسعالقرنثمانينيات

الهواء.فيمحركيطير

الصغيرالحجممنعديدةنماذجهارجريفصنع

التصميمعلىركز،البدايةوفي.البسيطةوانتراكيب

بالأجنحةتدفعالتيالطائراتلنماذجوالاحتبارات

جناحذاتلطائرةصئكوذجا،أم098وفي.أحريضةأ

أمتار.011النموذجوطارالمضغوطبالهواءتتحركعريض

الطيوربهاتقلعالتيبالطريقةمهتماأصبحأم،398وفي

ولقد،الأجنحةفوقالهواءبحركةالأرضعنأحيانا

السطوعذاتالأشرعةأنواكتشفالأشرعةجرب

شراعيسحبهماضعفعلىيزيدماتسحبالمحدبةالعلوية

الورقيةالطائراتبناءذلكوتائبعدمستو.س!ذو

وفيويلز.ساوثنيوفىستانويلمتنزهفيالصندوقية

فوقم35.لارتفاعورقيةصناديقأربعةرفعته،م4981

.لأرضا

وبنىالمناطيد.دفعطرقأيضاهارجريفوجرب

والهواءالساعةوآليةالمطاطيةبالأربطةمزودةنماذج

*

إ

!!

ا-

.*!

وصولهعلىدللهارتوخ

م6161فيلأستراليا

معدنيةلوحةلتتبيت

الآنيعر!فيمامنقوشة

هارتوخ.ديركبجزيرة

أوروبيأولهارتوجوكان

أستراليا.عربيفييهبط
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.لبخارباخيراوأالمضغوط

منالعديدوزودت

بمحركاتالأوليةالطائرات

.بالبترولتدارمشابهة

فيهارجريفولد

منبالقرب،جرينيتش

مدرلممةفيوتعلم،لندن

الثانويةإليزابيثالملكة

هارجريفلورنسفيلونسديلكيركبي

وفي.ندوستمورلا

شركةفيمهندساوعملأسترالياإلىهاجرام،866

انضمعشر،التاسعالقرنممبعينياتوفى.بالسفنشحن

عاموفي.الجديدةغينياإلىالحملاتمنمجموعةإلى

لمقاطعةممثلاالملكيةالجمعيةفىعضواانتخبام،877

مساعدافلكيامراقباأصبحام،987وفيويلز.ساوثنيو

مناستقالسنوأت،خمسوبعد،سيدنيمدينةمرصدفي

الطران.علمأسسفيللبحثنفسهليكرسمنصبه

السريعة.البخاريةوالزوارقالزلاجاتعلىتجاربوأجرى

مخترع.م(7781-؟2271)جيمسهارجريدر،

منالعديدلغزلتجارياناجحةالةأولوهوالغزلدولاب

الذيالإطارأضافذلكوبعدواحد.وقتفيالخيوط

بهويد!(القطنخيوطمنالفاتبالطوافيمسك

وحصل.الخيوطتكوينعلىيعملوالطواف،بالتعاقب

،ام077فيالغزلدولاباختراعبراءةعلىهارجريفز

وضاعف.ام476فياخترعهبأنهيعتقدذلكومع

آلةتنتجهاالتىالملابسكميةكايلجونالمتحركالمكوك

النسج.

واستخدمبإنجلترا،ستاندهيلفيحائكاهارجريفزعمل

الآلاتبعضباعذلكوبعدأولأ،البيتفيالغزلدولاب

علىيكافألمولذلك،صالحةغيرالاختراعبرأءةجعلمما

علىاخترأعهتأثيرمنالمحليونالغزالونوخشي.اختراعه

إلىفانتقل.المدينةمنوطردوهالغزلدولابفحرقوأمهنتهم

ملائمةطاحونةإيجادعلىوساعدأم768فينوتنجهام

بدونالغزلدولابالأخرىالمصانعواستخدمت،للطحن

منالأخيرةاسشواتأثناءمرتاحاهارجريفزوعالق.مقابل

ربح.منشوقعكانماأخترأعهمنيحققلملكنه،حياته

.الغزل،صمويل،كرمبتون:أيضاانظر

.هارديودوريلانظر:.أوليفر،هاردي

شاعر.(م8291-0481)توماس،رديها

معركةأبطالهيحارب،كتبهمعظمفى.إنجليزيوروائي

علىكضبههارديوصب.المجهولةالقوىضدخاسرة

ديوربرفيلز.ذاأوفتسرواشهفيالحياةظلم

أبطالتصويرإلىالحدشةالنقديةالدراساتبعضتميل

نأيبدوولكن،ضعيفةنفسياتذويكأناسهاردي

فيلضعفأساسايرجعالبشرسقوطأنرأىهاردي

والكونالأعداءمعفيهمرغوبغيرصراعنتيجةالشخصية

له.معنىلاالذي

وسك!رمقاطعةفيحدثتهارديقصصومعظم

قصصينا!سب،كئيبةطبيعةذومكانوهو،الخيالية

مقاطعةغرارعلىوسكسهارديجعلولقد.المآسي

هىلهارديناجحةروايةوأول.رأسهمسقطدورممت

تصوروهيام()874المسعورةالزحمةعنبعيدا

(أم)878الوطنابنوعودةمإلتضحيةالأنانيةتناقض

المحرمالرجللحبمألمماويةتراجيديةلنتائجكئيبةقصة

الذيالغزلدولاب

هارجريفزجيص!اخترعه

عجلةبوساطةيعملكاد

يقوموعندما.كبيرة

العحلةلإدارةالعامل

وأالسنالكتسحب

الحيوط.وتلىالمغازل

مكادالغزلدولابحل

ذاتالبطيئةالغزلعحلة

منوجعلالواحدالخيط

الغزللأصحابالممكن

تلبجةفىيستمرواأد

!مالحائكيرطلبات

.الخيوط
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أ!ا!اررا!حم()1886كاشربريدجوعمدة.للمرأة

الشخيرةالرواياتوآحر.محترمشح!والمادياشوحي

جوديم(بم1918)ديوربرفيلزذاأوفتسهيلهاردي

الانجذابشكرةيعالجروشيهماأم()ء98الغامص

الاحتجاجكانو.عصرهفيأزعإلناسبوضوخالجنسي

لدرجطعظيماالغامفرجوديضدأ!ميفاالجماهيري

حتابةنحوواتجهاشواياتكتابةعنتوقصهارديأن

أسا،ثيةبااشتهروأ!نه،أجةالعاالجودةذيالغنائيالشعر

صانوأم(أ-809)309الحكامالملحميةالدرامية

شخوصاهارديا!متخدم.الثلاليةتلكمحورنابليون

يعتبرهااكتيأحمياءاأغوةواالذاتيةالرغبةإلىللرمزمجردة

للعالم.المحركة

مقاطعةفيأحلبابوكهامبتونمدينةفيهارديلدو

عاملدايةوفيمعمارجا،وعملالعمارةودرس!،دورست

كاتبا.أجصتىالعمارةتركأم،987

معفمأحكماهنديملكم(.647-95؟)0هارشا

أيضاويسمى،م647إلى606سسةمنأ!نداشمالي

رلمحىهنديملكأوأ!وكانفاردهانا،-هارشعا

مترح!!مغوفي)شعبأ!ونابعدالموحدةالإمبراطورية

وآ!مياوايشرقيةأ!سص!!اأوروبامنكبيرجزءعلى!عيو

أسسادس!ارالخامس!أغرن!تافيالهندوغزاالوسصىأ

الجاخ،نهرواديشيملكابنهارضعاكانرالميلادي!ت(.

شتر!ذأسكلعد.صعيرت!تأطم!ض!تالوحدالعرشوورث

الفلسفةتطورهارشماودعم.المجاورةالمناطقامعضمأ

هيحدامعروفةمسرحياتثلاثوكتب.الأدبوا

الإمبراطوريةوتحطصتوبريادرسيكا.ورتنافلىنجاناندا

هارشعا.موتبعدمباشرة

جامعةأعرثهارفاردحامعة.دجا!هارلمحارد،

عامأنشئت.الأمري!صةاالمتحدةأ!لاياتافيأحافياأصلتعليم

بولايةكمبردجفيالرئيسيالمبنىويقع،أم636

بوسص!إ،شيأسكلياتامنعددالجامعةوشيماساشو!ميتس،

رئيمسيانشرعانهارفاردلجامعةويوجدوماساشعوسعيتحه!.

رادكليف!.وح!يةهارفاردكلية:الجامعيةللدراسات

الجامعية،الدراساتطا،بتقبلهارفاردكليةوكانت

فجميعالآنأما،ائطالباتتقبلرادكليفصكليةكانتبينما

ع!ىوالطالباتأطلابامنثلويحصلمختلطةأغصولا

فيتخصصاتسضةوقيب.ردهارظمعةبلثهادة

وهيلهارفارد،الجامعيةأطدراساتمحصصةمدارس

علىتحتويالمدارسوهذه،أجناتواالبنينمنل!صلمفتوحة

بالجامعة.المسجلينالطلاب!ثرأ

،الفنون:كلياتبكمبردجالجامعةمقرفىصوجد

والتربية،(،اال!ديان)1واللاهوت.والتصميم،والعلوم

طب،الأعمالإدارة:كلياتأما.والسياسة،والقانون

بوسطن.فيفتقع،المجتمعصحة،الطب،الألمشانا

إليوتوليمتشارشوضعهتعليميامانفاأتمت!!وهارفارد

.أم909عامحتىأم986عاممرالحامعةرئيس

لكليةصغيرامقراكانتهارفاردإلىأجوتإجاءوعمدما

وطنية.جامعةأصبحتتر!!اوعندماإنجلاند.نيو

إنجليزيطبيبأم(.657-1)578وليم،هارلمحي

وكان.أجشرياالجسمفيأعبرىااررموصةاأسدورةااكتشف

ا،حضشاف1لهذامهدقدأضفيسااننأحربيااطبيبا

.أم288هـ،687نحوالصغرىأ!دمويةاالدورةكتشافهلا

هارفيكتابظهر.الطبفيمهماأساساوأصئاحضشاهشه

الحيواناتفىوالدمالقلبحركةعنتشريحيةرسالة

شيأهميةالفرديةالإسهاماتكثرأيعدو،أم628عامفي

هارفيأوضح)الفسيولوجيا(.االلأعضاءاوظائف!تارلكلما

الذيأسدمامنمستمرادفقاينتجالمتكررلالتقلصالقل!أن

الجهازانظر:.مصدرهإلىويعودالجسمعبريدور

أتباعمننظرياتههوجمتومدلك.القلب،الدوري
الملاحظاتإلىاستندتأضياأجنوسجاالإغريقيالصبيبا

اكتشافهرأىحتىهارفيوعاش.والتجاربالمباشرة

الكبيرفالاعتراف،ذأصكومع،واسمعثنصاأعلىمقبوا،

وفاته.بعدفقصأجاءبا!ضشافه

فيتخرجهوبعدبإنجلترا،فولكستونفيهارفيولد

بإيطاليا،بادوابجامعةالطبدرس،بكمبردجكيوسكلية

إلىورجع.العربيةالعلوممنكثيراا!شفادتجامعةوهي

فيعضواوأصبحالطبومارسأم،206عاملندن

الأولجيمسللملكطبيباوعملللأطباء،الملكيةالحلية

الثانيكتابهنشر،أم651عاموفي.أ!االلأراوتشارش

الأجنةلعلمالأساسيعتبرالذيالتوليدممارسةالمشهور،

الجزح!خاصوبشكلالتكاثر،يعالجالعملوهذا.الحديث

التلقيح.عمليةفيأجيفمةابهتقومأ!ذيا

)الطب(.والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

نباتأصمعاأم(.866-1181)هدريوليمهارلمحي،

والأعشابالطحالبدراسةفيلارزامرجعايعدأيرأشدي

فيبدبلنترينتيكليةفيللنجاتأصعئأمشاذا.البحرية

فيودرس،لمريكفيسمرفي!!فيهارشيوأسد.أم856

اكتشفأم،831عاموفيحطدير.بمقاطعةبليتورمدرسة

!اءاء"هه+(15!،حول!713)3فيرنزليتاهوكريامنعينات

ذلكوبعدبأيرلندا.ذلكقبلالمعروفةغيرالحزازياتمنوهو
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وبعضالمتحدةأ!لاياتواإفريقياجنوليفيالنباتاتدرس

.ال!خرىالبلدان

أم(.519)1873دريبروليمهاركينز،

طبيعةعنالاعتقاداتتوضيحفيساعدأمريكيكيميائي

تعرفالتي،المادةجسيماتوصف،أم279وفي.الذرة

.الذرةداخلتوجدأنيجببأنهاواقتنعبالنيوتروناتالان

موجببروتونمنيتكونأنيمكنالنيوترونأنواعتقد

نظريتهوتأكدتالشحنةسالبوإلكترونالشحنة

وأسد.أم329فيللنيوترونشادويكجيمسباكتشاف

بنسلفانيا.فيتيتوسفيلفيهاركينز

مقاطعةفيجديدةومدينةمحليةحكوميةمنطقةطر!

وتقع.نسمة.00573لمحكانهاعددبانجلترا.إسكس

نحووتبعدهيرتفوردشماير.مقاطعةحدودعلىهارلو

الصناعاتالمحليةالصناعاتوتشمل.لندنعنكم32

والمنتجاتالإلكترونيةالأدواتوصناعةوالنشر،الغذائية

فتشم!!هارلوفيالتاريخيةالمبانيأما.والأدويةالزجاجية

الثانيأغرناإلىتاريخهايرجعالتيبيريهارلوكنيسة

تاريخهايرجعالتيأندروالقديحه!وكنيسةالميلاديعشر

.الميلاديعشرالرالغالقرنإلى

أم(.189-091)ءريكفريلىهاريهارلو،

للسلوكجديدامفهوماأحدثأمري!صنفسانيعالم

.للقردةالاجتماعيللسلوكدراساتعبرالبشريوالتطور

الحميماالاجتماعىوالاتصالالأمحبأنأبحاثهوأظهرت

.للسلوكالطيعيللتطورالمبكرةالسنواتفيضروريان

الولادةعندأمهاتهاعنأبعدتالتيالقردةسلوكودرس

والأقمشة،الأسلاكمنمصنوعةدمىأمهاتوأعطيت

لوكماالدمىللأمهاتالصغارالقردةإناثفاستجابت

منمجردةأنهاوجدذلكوبم.الحقيقيةأمهاتهاكانت

معزلفيتربتالتيالقردةبانوجدكما،الأمومةغريزة

.ال!خرىالقرودمعتنسجملما

فيوتخرجأيوابولايةفيرفيلدمدينةفيهارلوولد

فيالدكتوراهدرجةونال،أم279فيستانفوردجامعة

وعمل،أم039عامفيستانفوردجامعةمنالنفسعلم

نأإلىأم039منذوسكنسنبجامعةالتدريسبهيئة

.م4791عامتقاعد

-!ر!وا!4.الموسيقيةالنغمة!كلراترصفيلهاا

النغمةيسمىالخليطوهذا.منفصلةنغماتعدةمن

)ذبذبات(،الهزاتمنمجموعةبوساطةوتحدث،المركبة

.البشريالصوتأوالموسيقيةالالاتتحدثهاالتيمثل

فييهتزولكنه.طولهامتدادعلىال!صمانوتريهتزفمثلا،

الكليالطولمنأقصرهيوالتي،الجزيئاتقمابسمى

ربعه،أوثلثهأوالوترنصفمنأجزاءفيالوترويهتزللوتر،

الافتتاحلحنيسمىمنفصلالحنامهتزةقطعةكلوتنتج

الأوليةالنغمةالأولىالهارمونيقاوتسمى(.التوافقي)النغم

منوتنتجانخفاضا،النغماتأكثروهي)الأسامحية(

التيالأخرىالنغماتوتأتي.الكمانلوترال!!املالاهتزاز

أعطعااهتزازمن(الفوقية)النغماتالافتتاحألحانتسمى

الفوقيةالنغمةأيضاالثانيةالهارمونيقاوتسمى.الختلفة

النغمةمقدارضعفيماثلبتكرارقطعتينفيوتهتز،الأولى

.أضعافبثمانيةالأساسيةمنأعلىوهي،الأساسية

وأمراتثلاثترددهاهتزازلهاالأخرىالفوقيةوالنغمات

تعزف،الحالاتمعظموفي.الأسامميةاالنغمةمنأكثر

مقارنةمنخفضوصوتبنغمةالعاليةالفوقيةالنغمات

الأساسيةالنغمةوتتحد.المنخفضةالفوقيةبالنغمات

طبقةنفسهيكاملةواحدةنغمةلتنتجالفوقيةوالنغمات

الفوقيةالنغماتوقوةعددويحدد.الأسالمميةالصوت

عنكبيربشكلمسؤولوالجرس.النغمةنوعيةجرس

الختلفةالمولمحيقيةالالاتبوساطةالمنتجةالختلفةالأصوات

وفى(.الموسيقية)العلاماتالنوتةنفستعزفعندماحتى

لينة()أصواتصوأئتالهارمونيقاتعطي،البشريالصوت

آخر.عنمغنصوتتميزالتيالنغماتمنمختلفةونوعية

فيالغنىأوبالرنانالعاليةالهارمونيقاذوالصوتويسمى

نسبياالمنخفضةالهارمونيقاذوالصوتأما،النوعية

الخافت.أوالناعمالصوتفيسمى

النغمة.،الصوت:أيضاان!

داخلمعدنيةقصبةوهي،موسيقيةالةالهارموفيكا

منفصلةللنفخثقوبالصندوقولحافة)صندوق(،حافظة

عبرالهواءبنفخإماالاأ،هذهعلىويعزف.قصبةكلفي

العزفسهلةآلةوالهارمونيكا.بسحبهوإماالثقوبهذه

المومميقية.الفرقمعالحفلاتفيأدلرلاريبهاعزف

فيطورتاالتينإلىا،صل1فيترجعالهارمونيكاوآلة

التيأسة()الهاأيوراهيالأولىالتامئكلشر،القرنعشرينيات

والأخرىأم182عامالألمالىبوشمانفريدريكابتكرها

عامإنجلترافىويتستونتشارلزابتكرهاالسيمفونيةتسمى

وتسمىالهارمونيكامنالثانيالنوعأما.أم982

يدعلىأم763عاماخترعتفقدالزجماجية،الهارمونيكا

الزجاجياترجلفكرةباستخدام،فرانكلينلنجامين

منمجموعةهيفرانكلينوآلة.لوكريسريتشاردالشهير

أساسعلىمرتبةالشك!)طاسية(أسطوانيةالزجاجات

وترطبمثنيا،المحورويكون(الدوران)محورالغزلحجم
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أعار!ىايستشىتعدمالعماتتصدر،موسيقية!الةالهارمونيكا

(.)أعلىيطردهأوالهواء

سقاتما!ترأ،لحاوأأكثرلعماتتصدر()أعلىال!صوماتيةرمونيكالهاا

)أسفل(.الأنغاماوأ!كسالص،الأسامذاتا!ارموليكاامن

لمسلأ!سكاكا!بريمىقيء،!?-?،ءلاءكا!3!لمء؟سء-،!لم.أء4!صءكاء!سءيمكارلآقيلآء؟ض!!:كاع

ء.ء+شير-4ع?!،ء،كا!:كا7ءير!ؤ/لأع!اتنزوء3ا!لأ(ى،4/ل!

-ء!-؟33"صكاعء.!.ء-!لا-صضصا،يريركابرئنا؟ثر؟لآبر

(،سفلي)حوضقناةيملأبماءعادةالزجاجاتحواف

الرطبةالحافةالإصئضدبإمساكيكونالموسيقىوإصدار

موزارتأماديوسفولفغانغألف.الحافةدورانأثناء

والكمانوالأبواوالنايالزجاجيةالهارمونيكاعلىالخماسية

أعبير(.ا)ال!صمانوالفيولونسيلالأوسط

،الكبرىلندنمسطقةداخلمحلىحكمذاتمدينةطرو

نسمة.003.491س!صانهاعدد.لندنغربشعمالتقع

التيهارومدرسةمنهاالإولاد،المستقلةبمدارسعهااشتهرت

التلاميذأبرزومن،ليونجونيدعلىأم572عامأنشئت

وكنيسة.تشرتش!!ونستونالسيرالمدرسةهذهفياللامعين

،الميلاديعشرالثانىالقرنفىبناؤهاأعيدالتيماريسانت

.ليونلجونتذكاريونصبمرتفعبرجلها

نورثفيومدينةمحليإداريمركزهاروت

نسمة.141لأ...سكانهاعددبإنجلترا.يوركشاير

ريبونمدينةوأسواقونيدرديلوينسلدي!وتشمل

هيالمنطقةفيالرئيسيةالحرفةديلز.انظر:.ونيرسبوره

الصناعاتبعضبهاهاروجيتمديمةولكن،الزراعة

للمؤتمراتومحطةسياحىمركزأيضاوهي،الخفيفة

.والمعارض

يوركشاير.:أيضاانظر

(.م00917891)رويالسيرهارود،

الليبراليبالناقدمعروفاأصبح،إنجليزيوح!اتباقتصادي

كتبه:وتشمل.المقيدةالح!ضميةأطسياساتالصريح

التضخمفحدالنظمأم(؟)339العالميةالاقتصاديات

نظمنحوأم(،)639البريطانيالاقتصادأم(،)589

الاقتماديةالديناميكيةأم(،)679جديدةاقتمادية

وسمي.بلندنتشيلسيضاحيةفيهارودوأسدأم(.)739

لإمارةالإحصاءقسمإلىانضمهارود.فوربيزرويهنري

فىعملذلكبعدأم،049عامفي)الأميرالية(البحرية

الدولى.النقدلصندوقومستشاراالوزراءرئيسم!ضب

الأقدمين.إنجلترامدوكمنلمد!يراسم.هاروللى

هيرفوتيدعىكانأم(.040-؟)الأولهارولد

ماتوعندما.نورثامبتونمنوالفجيفوكانيوتابنوهو

منبالرغم.أم350عامفىملكا!ارولدأصئكانيوت

تولىفقد،منهإنجلترابعرشالأحقأصشقيقاغيرأخيهوجود

أيامفىالدولةشؤونعلىوالدتهوسيطرت،الملكهارولد

.بالقسوةتتسمكانتالتيح!!ه

عرشاعتلىأم(.660أ؟0)22الثانيهارولد

الأنجلو-ملوكأخروكان،المعترفإدواردالملكبعدإنجلترا

هارولدخلفأم،530عاموفيإنجلترا.فيسكسونيين

الموقعوهذاوسكص!،علىإيرلمنصبفىجودوينوالده

ممياسةفيوالدهوشاركهإنجلترا.فيرجلأقوىجعله

رعايةتحتإنجلترافيازدادالذيالنورمنديالنفوذمقاومة

.إدوارد

وبفيأم640عامهارولدسفينةتحطمتعندما

باسسمبعدفيماعرفالذيالنورمنديوليمالدليقأيدي

التعهدعلىهارولدالنورمنديوليموأجبر.الفاعوليم

ماتوعندما.الإنجليزيللعرش!مطلبهتأييدعلىبالموافقة

عليهم.ملكاهارولدالإنجليزالنبلاءاختارالمعترفإدوارد

إنجلتراغازياالبحروليمعبرالعرشهارولدقبلفلما

قتلالذيهارولديهزمأنوامستطاع.الملكعلىللاستيلاء

هيستنجز.معركةفي
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ملكأول49؟م(..-)086؟الأولهاروللى

هزيمتهبعد،م009عامنحوالنرويجمملكةكون.للنرويج

ألمحليين.الحكاممنلعدد

تقع،صغيرةمملكةوهيلفستفولدحاكماأباهخلف

هارولدمدذلكبعد.النرويجمنالشرقيالجنوبفيالان

المناطقخاصةالبلاد،منالاخرىالمناطقعلىسلطته

قليلةسيطرتهكانتذلكومع.والغربيةالجنوبيةالساحلية

فيهارولدفشل.والشرقالشمالفيالمحليينالحكامعلى

ونتيجة.النرويجأجزأءجميعفيمقبولينحكامتعيين

البلاد.معظمغزوباعادةخلفائهبعضقام،لذلك

مدككانأم(.660-01)15الثالثهارولد

ومغامرا.عسكرياقائداشهرتهوكمسبالنرويج

مملكةوهي،رنجريكملكابنسيجرسونهارولدكان

وفيللنروب.الشرقيبالجنوبالانيعرففيماصغيرة

إلىفرحل،أعدائهمنهرباالنرويجمنهارولدفر،ام030

العسكريةبالقوةالتحق،ام340وفيورومميا.السويد

جنوبفيكبيرةإمبراطوريةوهى،البيزنطيةللإمبراطورية

هارولدحقق،البيزنطةالإمبرطوريةوفيأوروبا،وشرق

وفي،الأوسطوالشرقصقليةفيكقائدعظيمانجاحا

حكمفيللمشاركةالنرويجإلىهارولدرجع،ام640

ماجنصوكان.الأولماجنصالملكأخيهابنمعالبلاد

الدنماركمنلكلملكاكانالذي،لهارديكنوتالوريث

الحاكمهارولدوأصبح،أم470فيماجنسماتوإنجلترا.

ثمومن،الدنماركبعرشطالبذلكوبعدللنرويجالأوحد

سنة،عشرةسبعمدىعلىهارولدوحاربإنجلترا.بعرلق

أخيراأعترفولكنه.الدنماركعلىالسيطرةلاستعادة

ولكنه،م6601فيإنجلتراوغزأ.م4601فيباستقلالها

وأنشأ.نيويوركمدينةقربستامفورد،جسرمعركةفيقتل

تقريبا.أم050عامفيأوسلومدينةهارولد

شتيقوهو،اللهأنبياءمننبيالسلامممكليهطرون

فيليعينهموسىمعرسولأاللهبعثهوقد،السلامعليهموسى

نأربهمنطلبحينموسىدعاءاللهاستجابوقد،دعوته

ليواجعل)الدعوةتبليغفيمعيناوزيراهارونلهيجعل

فيوأشركه"أزريبهرز"إشددأخيهاروناصأهليمنوزيرا

تجلاثموسىقبلولدالذيوهارون2-32،!:طه!أمري

الرسالةعبءحمل،الجنانقوياللسانفصيحكانسنين

إسرائيل،وبنيوقارونوهامانفرعونإلىموسىأخيهمع

موسىامشخلفهوقدحضر.فيولاسفرفىيفارقهأنقل

سبحانهربهلأمراستجابةذهبحينإممرائيلبنيعلى

خشيةمصالحهمفيينظرأنوأمرهالطور،جبلعندوتعالى

الذيالعجلعبدواولكنهم،دينهمعنأحديفتنهمأن

موسىقبلتوفيوقد.بهارونيأبهواولمالسامريصنعه

دخولقبلالتيهأرضفيوفاتهوكانتشهرا،عشربأحد

فلسطين.أرضإسرائيلبني

م(.608-766أهـ،9أ-1)94الرشيلىهارون

العباسي،المنصوربن)المهدي(محمدبن)الرشيد(هارون

أبوهكانلما،بالريولد.العباسبنيخلفاءأشهرجعفر،أبو

ببغداد.الخلافةدارفيونشأ.خراسانوعلىعليهاأميرا

الروميةالملكةفصمالحته،الروميةالقسطنطنيةغزوأبوهولاه

سنويا.دينارألفبسبعينمملكتهامنهوافتدت،إيريني

فأرغمه،إيرينيبعدالرومملكنقفور،الصعلحهذاونقض

بعدبالخلافةبويع.م786اهـ،07الصلحعلىالرشميد

م.786هـ،ا07عامأ!ادياأخيهوفاة

كبيرا،حضاريامركزاعهدهفيبغدادأصبحت

ملكشارلمانوبينبينهكانلما،الأوروبيةالبلادفيوعرف

كتابوزادالهدايا.خلالهاتبادلاوديةعلاقاتمنفرنسا

لغاته،إلىترجمحينالغربفيشهرتهمنوليلةليلةألف

شوهتوليلةليلةألففىالختلقةالقصصهذهأنرغم

والذياللهو.حياةإليهنسبتحيثالرشميدهارونلمسيرة

يحج،الغزواتكثيركانالرشيدأنالثقاتالمؤرخونعليه

.الرومجهادفيعظيمبلاءلهوكانعاماويغزوعاما

عالمامتواضعا،كرئماحازماشجاغافصيحاكان

شعرله،والفقهوالحديثالعربوأخباربالأدب

خليفةبابعلىيجتمعولم،عصرهعلماءمعومحاضرأت

وهو.والكتابوالشعراءالعلماءمنبابهعلىاجتمعما

البرامكة.نكبةصاحب

ثورةمثلعليها،قضىالتيالثوراتبعضعصرهشهد

يوسف،بنوثروانالشيبانيالشاريطريفبنالوليد

والبربر.والخرمية

الأ!نأبنائهإلىبالخلافةعهدالأطباءعلتهأعيتعندما

.طوسقرىمنبسناباذومات.المؤتمنثمالمأمونثم

.المهديبنالهادي،الدولة،العباسية:أيضاأن!

9091هـ،أ804-231)7لسلاماعبد،رونها

ميدانروادأحدهارونمحمدعبدالسلامأم(.889-

والأدباللغةمجالفىوعالم،وإحيائهالتراثتحقيق

العلياالعلومدارفىتخرج،مصري.المعجميةوالدراسات

منالابتدائيةالمدارسفىبالتدريسعمل.أم329عام

العلومداربكليةمساعداأستاذاثم،أم429إلى3291

ورئيساأستاذاثمام579عامبهاأستاذاثم،ام059عام

.أم669إلى5791منبالكليةالنحويةالدراساتلقسم
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فيأم666عامأسهما

جامعةوتأ-إنشاء

صسمأنشأكما،يتاعوا

لهووضعبها،أ!ربيةااللغة

بجانب،المناهوالخطط

العلياالدراساتشعبةإنشائه

عضوااختير.القسمبهذا

أمحا،ءاأبيآتارإحياءبلجنة

هارونمحمدالسلامعبدشحصاهـبأم149!نة

صماحس!!،طهالد!ضور

مأ666عامأغاهرةبااسصهـبيةاأ!لغةبمجمإعضوااختير

أجب،الأساواالأأ!افأاال!جير،المعجم:لجانشيعم!حيث

ثمبالمجم!اللجانمنوغيرها،اكتراثإحياء،الأدبا

للمحمع.عاماأميناأصب!!

تحقيهتميدانوفيعامةالأدبيةاالحياةفيطيبةجهودأء

تبلغاكتيمصنفاتهمنر.الخصوصوحهعلىاكتراث

الفهارس؟هشامابنسيرةتهذيبعشر:الخمسة

دراساتنجهاألحهتكتباحقة!كما.سيبوبهلكتابالتحليلية

صتا!منها:أ!شرين،ارالأرلعةابلغتفنيةوتحليلات

.للأزهرياللغةتهذيب؟للجاحظالحيوان

عامالعربيأ!لأدبألميةأ!اافيص!!الملكاجا!هـةحاز

.أم819أهـ،104

طباعةالاتصانعأم(.077-)1725طرولو!

طباعاتلعم!!حديثةتقنيةصممأم،765عامفي.يالاني

أعنانوناكانذلكوقبل.ألوانعدةفيالخشبيةبالقوالب

معايلأسوداالحبرأوفقصأالأ!مودابالحبريطبعونأجابانيونا

طابعةوالأخضر.اوالأحمرهماأبالغافي،آخرينلون!ت

نحووتشمل(،الموزةأ!مور)انيشيكىتسمىهارنولو

الكبير.وجمالهلنقائهصورةهارونوبووفرألواد.عشرة

لطيفاتفتياتتصورالخشبيةأبلالقواطباعاتهومعظم

المشاهدوهذه،أجوميةاالحياةمنمشاهدفىالدمىيشبهن

هارونوبوطباعاتوجمال.والجمالالألفةاحوتعكس

ومكان،الألوانعديدةالمطالغعملياتلوساطةعززت

أدوفيحياتهقضىأ!نهمعروفغيرنوبوهاروميلاد

(.اللأن)طوكيو

تندرينج.الفر:.هارويتش

موقعاالماضىفيكانتا!ند،اشماليفيولايةطربظ

بينالشهيرةوالمعركة.أ!حشيةاالمعاركمنللعديد

الهندوسيةالملحمةفيمدونةأجندافاسواالكاورافاس

والانكوروكشيترا.فيظهرتالتيا!لهابهاراتاالقديمة

عاصمةنيودلهيمنقريبةمهمةزراعيةمنطقةهارياناتعتبر

الهند.

من9%0نحوالهندوسيمثل.الحكمونظامالسكان

في،الريفيةالمناطة!فيمرئيسيبش!4!ويعيشون،الس!!ان

منلكلعاصمةوتعد،الفاصلالحدتعتبراكتيتشالديحار

الأسواقمنالعديدأيضاهناكو.والبسجابهاريانا

والبنجابيةالأردولكنا!نديةاهيإهـثيسيةاأطغةاو.أممبجرةا

أيفا.تستخدمان

خمسمدتهالدورةللولايةحاحصماالهندرئيمه!يع!ت

منالمعينالوزراءمجلسكمالحايساعدر،لسوات

منتخبونأعضاءعشرةهارياناوفى.أضشريعيةاالجمعية

ممثلينوخمسة(النوابأوأحموما)مجلسلمحابهاأ!كفي

(اللورداتأوالأعيان)!جلسراجالممالهافيمرشحين

منطقة،عشرةاثنتاوهناك.الوطنىالهنديالبرلمانفي

)مجلصرراجوبانشايات،جابيسيطرةتحتواحدةك!!

هاريانافيالحبوبسوق

نجحتقدالدولةألىلمحؤكد

فىاشراعةتطويرفي

نطمأدت!صماالملاد.

الحديثةوالتقسياتاشي

حيثملموسادورا

إلتاجاطفلاحيرأتاحت

القمحمنوافرةمحاصيل

الحموبوبعصالأرزوا

.الأخرىا
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موجزةحقائق

.يحارندتشا:صمةلعاا

.دباأ!ريد،روهتاك،لامباأ:ناللدأكبر

نسحة.71531716:السكان

2.كم44)222أم،199إحصاء:المساحة

القف.السكر،،الأرر،اغطنا:الزراعة:الرئيشةالمنتجات

ا!رق.ا،الخفيفةالهندسيةالصساعات،الدراحات:التصنيع

وعددهاهاريانافيجمئالقرىويضم(القريةحكم

.آلافسبعة

الرئيسي،الاقتصاديالنشاطهىالزراعةالاقتصاد.

زادتفقدبسخاء.الزراعةفيالولايةحكومةوتستثمر

وتغطي.الحديثةالحبوبتقنيةوطورتالريشبكة

الحبوبإنتاجويزداد.الكليةالمساحةمن%09المحاصيل

المحاصيلمنوالقمحوالخردل،العدسويعتبر.بسرعة

الشامية،والذرة،القطنيعتبربينما.الرئيسيةالشتوية

الرئيسية.الصيفيةالمحاصيلمنالسكروقصبوالأرز

وتنئوالسكر،القطنتصعنيعهيالمهمةوالصناعات

هاريانافيلاتوجد.الألبانوأبقارعجولآأيضاالولاية

بهاالجنوبفيمناطقهناكلكن،ثقيلةصناعات

الأساسيةللعناصرمنتجأكبروالولاية.خفيفةصناعات

الدراجات:الأخرىالمنتجاتوتشملالهند.فىالصناعية

والدراجاتوالزجاجياتوالإسمنتالنحا!عيةوالأوأني

والجراراتالتلفازوأجهزةوالسكروالثلاجاتالنارية

.توالإطارا

طريقعلىالمنطقةفيالرئيسيةوالمدنالضواحىتقع

قربهاوبسبب.كلكتاإلىلاهورمناسريعترنكجراند

أغطارات.اوخدماتالجيدةالطرقبهاتتوافر،دلهيمن

معحدودولهاتقريبا،الشكلمثلثةهاريانا.السطح

الغربي،للشمالوالبنجاب،الغربإلىراجاستان

إلىودلهيبرادشوأترالشمالإلىبراديشوهيماتشال

منصغيراشمالياجزءاماعدامنبسطوادوهي.الشرق

)يامونا(جومنانهرويشكلسيواليكس،يمثيالولاية

مثلالصغيرةالأنهارمنعددفيهويصبهاريانا،حدود

.الريشبكةجومنانهرمنالمتدفقةالمياهوتغذيغاجار.

ينايرفيم7هيالمتوسطةاليوميةللحرارةدرجةأقل

فيم953وينايرفي،م052هيوالعظمىيونيوفىم526و

إلىيصلتشانديجارفيالمطرسقوطومعدليونيو.

وأكتوبر.يونيوب!ت%09حواليويسقط،سمأ60

عثرالتيالأوأجةالمستوطناتتاريخيرجع.تاريخيةنبذة

)القرنالهارابانيةالفترةإلىهاريانافىالاثارعلماءعليها

علىفيهاالاثارعلماءعثرحيثالميلاد(،قبلعشرالتامن

الرعاةبهاعاشمنآخروكان.خزفيةوأوانذهبيةعملات

خاصنوععلىمستوطناتهمفيالعلماءوعثر،والمزارعون

الرماديبالخزفيعرفيستخدمونهكانواالخزفمن

.المدهون

الغربيالشمالمنالغزواتمنلعددالمنطقةتعرضت

والأتراكوالهونوالكوشانيينوالسيثيانبنالإغريقمن

المناطق.هذهبعضالمغولوحكم.المغولوأخيراوالأفغان

ضدالثورةفيدوراالهاريانمازعماءأدى،أم857وفى

البريطاني.الحكم

يتكلمجزءمنأم669عامهارياناولايةتكونت

الهندية.البنجابولايةفيالهنديةسكانه

ملحن.(م9791-8981)روي،ريسها

أمريكيانموذجاوتطويرهلإبداعهمشهوراأصبحأمريكي

عددعلىكثيراهاريسأثر.الكلاسيكيةالموسيقىفيمميزا

وولتركوبلاندأرون:أمثالالأمريكيينالملحنينمن

عشروأربعةسيمفونيةعشرةستهاريمم!وكتب.بيسق

منأم()3939رقم!ميمفونيتهوتعد!ستراليا.أورعملأ

جميعبينمنبتكرأرتستخدمالتيالسيمفونياتأشحهر

وغالبا.الأمريكيينالملحنينبوساطةالمكتوبةالسيمفونيات

فيالرئيسيةالأفكارتعبيراتهفيهاريسمايستخدم

الرئيسيةالأفكارتظهرفمثلا،.الشعبيةالأمريكيةالمو!عيقى

رقم4لمميمفونيةفىالشعبيةالأمريكيةالأغانيمنلعدد

الشعبيةالأغنيةبسيمفونيةأيضاتعرفالتيأم(49)0

للبيتزاحفاجونيجاءعندماسيمفونيةمقدمةووضع

نفسه.ألاسمذاتالشعبيةالأمريكيةللأغنيةأم()359

ومجموعاتموسيقيةلفرقموسيقىأيضعاهاريسولحن

ووصبنلحاناالكورالموسيقىلحنكما.المغنينمن

البيانو.علىمنفردة

لنكولنمقاطعةفيكابنلوغمدينةفيهاريسولد

منكاليفورنيافيالموسيقيةدراستهوبدأبأوكلاهوما.

تحتباريسفيهاريسودرسام،289!!2691

بولنجر.نادياالمشهورالمومميقىمدرسإشراف

السبعة.مجموعةأن!:.لورن،هاريس

فس.لخناا:لظرا0جورج،يسونرها

ماهرصانعأم(.776-61)39جون،هاريسون

معدنيةأداةأولأم672عامفيصنع.العلميةللأدوات

النابخالطولفيالتغير)يكافئ(يعادلالذيللرقاصم!ظفئة

)أدأةالميقاتفيرقاصههاريسونوأدخل.الحرارةتغيرعن

المحسنالميقاتهذامكنوقد(بالغةبدقةالزمنلقياس
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اختيالطريقةم!أكثربدقةالطولخطحسابمنالبحارة

ذلك.قبلمتبعةكانت

يور!سشايروسمتفيفولبيمدينةفىهاريسونولد

بإنجلترا.

رج!.(م6891-1981)يللمحيرأ.و،نريماها

فيأصدبلوماسي!تاأحدكان،أمريكيأعمالورجلدولة

أضانيةاالعالميةالحربوأثناء.العشرينالقرنمنتصف

الأسلحةإرسالعمليةنظمأم(،1-459)939

أصسوصييتياوالاتحادبريطانياإلىالأخرىوالتجهيزات

أصلولاياتسفيراعم!!وأخيرا.الإعارةبرنامىتحت)سابقا(

بعدهاريمانأصبحالسالقين.البلدينفيالأمريكيةالمتحدة

عهدشيأم489إلى4691عاممنأضجارةاوريرذلك

،أم529إلىأم489عامومن.ترومانهاريالرئيس

بمشروععالميافالمعررالأوروبياالإنقاذعمليةهاريمانأدار

مأ6هءعاممننيويورك!دينةحاكماوعملمارلشال،

لشؤولىالخارجيةلوريرمساعداهاريمانوكان.أم589إلى

وعندماأم،639عامإلىأم619عاممنالأقصىالشرق

معاهدةناقشالسياسيةللشؤونالخارجيةلوزيرنائباأصبح

أنواعلحظر)سابقا(السوفييتيوالاتحادبريطانيامعام639

منص!منهاريمانا!شقال.النوويةالاختباراتمنكثيرة

وزارةفيبقيلكنهأم659عامفيالخارجيةوزيرنائب

الأمري!جينأط!فاوضينرئيساوعملمفوضاسفيراالخارجية

فيأغيتناميةاالحرببشأنباريصرفيالسلاممحادثاتفي

.أم969و6891عاميم

عنوورث،نيويوركمدينةفيهاريمانأفيريلوليمولد

الحديدية،للسككهاريمانهـ.إ.مؤسعسةهيثروةأبيه

الحديديةالخطوطاتحادلمجلسرئيساهاريمانالشابوعول

.أم469عامإلى3291عاممنالباسفيكي

روبرتتشارلزالسير،هارينجتون

اكتشافاتله،بريطانيكيميائيأم(.729-)7918

عنالأبحاثمنالعديدكتب.الحيويةالكيمياءفيمهمة

التيالمادةللك،الثيروكسينوحضر.الدرقيةالغدةوظيفة

التيوال!جميائيةالفيزيائية)العملياتالأيضمعدلمنتزيد

المعقدةوالمواد،معقدةعناصرإلىالغذائيةالموادبهاتحول

لهذهنتيجة-المتاحةوتصئالطاقةبسيطةأخرىإلى

(.الحيالكائنقبلمنللاستعمالمعدة-العمليات

مالفرنكليةفيودرسبوويز،فيلينرفيلفيلدر

فيالأمراضأمميمياءأ!متاذاوأصبح.كمبردجوجامعة

المعهدعلىالمشرفأصبر!وأخيرا،بلندنالجامعيةالكلية

أطية.اللأبحاثالوطني

سكانهاعدد،لندنشمالفيصغيرةللدةطرددجي

ووودوتوتنهامهورنسىقرىوتشمل.نسمة.003187

وفيها،الهندسيةوالصناعاتبالحلوىتشتهروهي.غرين

هارينجيوإمشادهوتسبرلتوتنهامأغدماكرةنواديجمعية

المحلىالأرشميفعلىيحتويأ!ذيابروسقلعةومتحف

تم.الحربيوالقسمالبريد،خدماتتاريخعنوقسم

لكروشالجميلةالضواحيفيهورسميمنالس!ضيةالمنطقة

الملكة.وغابةوفينزبيريهيل،وموسولوهايجيتإند

وجميل.مغطىتسويقيمركزعرينوودفيويوجد

إذاعةمنهبدأتالذيألكساندراقصرعلىالبلدةوتحتوي

.أم369فيالتلفازلخدماتالأولأ!المياإرسالهابريطانيا

منكبيرأجزءادمرتحريقكارثةحدتت،أم089وفي

.أم099بناؤهأعيدالذيالمبنى

أشهرمنواحدأم(.083-1)778وليم،هارليت

وكانتالإنجليزيالأدبفيالأدبيةاالمقالاتوكتابنقاد

والتأثير.الحساسيةشديدةالمقديةمقالاته

وتعكسبالحماستتسممقالاتهكانت،ذلكلجانب

قام.الأدبيالعمللأثروصفهفيبهاشعرالتيالمتعة

والمقالاتالدراميةوالأعمالالشعريةالقصائدبمناقشة

الأولى.الأزمنةفيطرحتالتيالخياليةوالقصص

مسرحياتشخمياتعن:مقالاتجمعتم

-181)8الإنجليزشعراءم(،181)7شكسبير

وجهةأم(بم)981الإنجليزالكوميدياكتابأم(؟981

م(.1182)1818الإنجليزيالمسرحفىنظر

يميزالرسمياتمنالخاليالحماسيهازأجتأسلوبكار

حديثاسمهمطوعفيظوتالتيالشخصيةمقالاته

أيضامجموعتهوتتضمنأم(.1821282)اللائدة

مقابلاتهيصفوفيهالشعراء،حتعارفيبدايةكتيب

.وردزورثووليمكولريدجتايلورصمويلمعالأولى

هازليتيحللأم(،82)ءالعصرروحكتيبهوفي

فيالرياديةللشخصياتالاجتماعيالمدأ!لرشعخصيته

.عصره

الإنجليزية.كنتبمقاطعةميدستونفيهازليتولد

اللهبأنتقولالحديثةاليهوديةفيحركةا!ارلديئ

كلتمسانوقوتهالإلهنوروأنمكانكلفيموجود

.السعادةعدمأولليأسمعببهناكأجسولذلكشيء.

عنبالتعبيرأفضلبطريقةاللهعبادةإمحانهماشيأنويرون

عبادتهموفي.الفرحصلاةعلىأ!ازيديةاوتؤكدالسرور.

عنأيضاويعبرونويرقصونيغنون،اليهوديةالدينية

يقودروحيونزعماءوللحركة.القصصبروايةمعتقداتهما
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التعليمفيطريقتهمنهمولكلمحليا.مركزامنهمكل

اليهوديالمدرسأتباعأنشأ.الهازيديةللعاداتوتفسيراته

ما076فيولتوانيابولندافيالهازيديةتوفشمبعل

وأكثر.الشرقيةأوروباعبربسرعةحركتهوانتشرتتقريبا.

بلدةفيويقعهازيديزمهابادهوأهميةالهازيديةمراكز

.نيويوركبمدينةبروكلين

تحديثحاولتيهوديةثقافيةحركةالهاسكاللأ

حركةأيضاوتسمىوممارساتهاالتقليديةاليهوديةالمعتقدات

التنوير،تعنىعبريةكلمةوالهاسكالة.اليهوديةالتنوير

الثامنالقرننهايةفيوالبولنديينالألماناليهودبينظهرت

فيالأخرىاليهوديةالأقلياتبينوانتشرتالميلاديعشر

غيرالملابسارتداءعلىاليهودالهاسكالةشجعتأوروبا.

البلدلغةلتبنيودعتهم،التقليديةالملابسبجانباليهودية

اليهودلغةالييدية،علىالاعتمادمنبدلآفيهيعيشونالذي

دخولعلىأيضااليهودالهاسكالةوتحث.الأوروبيين

يجبأنهالحركةوترى.والعلوموالفنونالزراعةمجالات

للعلومبالإضافةالدينيةغيرالعلومتعلماليهودعلى

لثقافةالرئيسىالمعينإلىاليهودجذببهدف،اليهودية

الغربية.أوروبا

اليهودية،الحياةعلىكبيربشكلالهاسكالةأثرت

بينالإبداعيةوالنشاطاتالمستقلالتعليمروحوأحيت

الحديثالعبريالأدببدايةعنمسؤولةوكانتاليهود.

الطريقةتطورفيالهاسكالةساهمت.اليهوديةوالصحف

وأقرت.المقدسةوكتبهااليهوديةلدراسةالنقديةالمنطقية

اليهوديةالحركةبوساطةالهاسكالةفىاتجاهاتعدة

الكبيرالأثرلهاكانوالتي،بالصهيونيةتعرفالتيالقومية

لها.اليهودواحتلالفلسطيناغتصابفي

الدولبعضفي،ريفيعقارأو،كبيرةمزرعةسييدداط

هاسيينداالمزارعأكثرتسمى.بالأسبانيةالمتحدثةالأمريكية

علىهاسييندا،كلمةتدلأنيمكن.كالمكسيكأقطارفي

كثيرجدرانوتتكون.الريفيةالأملاكفيالرئيسيالمبنى

الخشبية،السقفأعمدةوتربط.اللبنمنالمبانىهذهمن

هذهتقامالآجر.منالمائلويصئالسقف،جلديةحبال

الداخلفيالحرارةدرجةإبقاءعلىيساعدبشكلالأبنية

تحيطشرفاتشكلالمبنىيتخذأنالممكنومن،لطيفة

.مغطاةغير،مفتوحةداخليةبساحة

هاشم.،الأتاسيانظر:.الأتاسىهاشم

هاشم،البغداديانظر:.البغداديمحمدهالقح

محمد.

عددلها.الشرقىالرئيسيوالميناءكوباعاصمةططظ

%02حواليهافانايسكن.نسمةأ!886429.سكانها

وخلاللكوبا.الرسميةاللغةهيوالأسبانية.الكوبيينمن

مركزاهافاناأصبحت،العشرينالقرنمنال!ولالنصف

وشواطئها،الصاخبةالليليةوحياتها.العطلاتلقضاءشعبيا

منللعديدجذبنقطةجعلهاعلىساعدتالواسعة

السياحةأنبيد.المتحدةالولاياتمنوخاصة،السائحين

رئيساكاستروفيدلأصبحأنبعدكبيرةبصورةتراجعت

دولةإلىكوبابتحويلقامحيث،أم9ء9عامفىللوزراء،

المتحدةالولاياتقطعتأم،619عاموفي.شيوعية

شديداحظرافرضتثمكوبا،معالدبلوماسيةعلاقاتها

فيالسياحةحركةوانخفضتإليها،رعاياهاسفرعلى

عليها.كانتالتيمعدلاتهاعنهافانامديخة

حواليتغطيلمساحةهافانامدينةتمتد.هافانامدينة

عامفيهافاناالألحمبانالمستعمرونبنىوقد2.كم074

موروقلعةوتقومكبير.طبيعىميناءمنبالقربأمء91

السادسالقرنأواخرفى،الأسبانبناهالذيالحصنوهي

الميناء.مدخلبحرالممة،الميلاديعشر

كانالذيالميناءغربتقعالقديمةهافاناومدينة

الأسطحذاتالمنازلوتصطف.مضىفيمامستعمرة

السابعوالقرنعشراسمادسالقرنفيبناؤهاتمالتيالمبلطة

شموارعيخترقمستقيمخطشكلفيالميلاديينعشر

كاتدرائية،التاريخيةالمنطقةبهذهويوجد.الضيقةالمدينة

عشرالثامنالقرنأوائلفيبناؤهاتمالتيالشهيرةهافانا

الأسباني.الحاكمقصروكذلك،الميلادي

ميناءعلىتمإلمديةلكوبا.والتجاريالمناعىالمركزهيهافانا

ويضم.الكوبيةللدولةالغربىالشماليالساحلع!وذللث،طبيعي

مكتمية.مبانعدة،الصورةفييبدوكماهافاناوسط
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فيالحكوميةالمبانيمنوالعديد،السابقال!!ابيتوليقع

المناطقأما.القديمةالمدينةمنالغربإلىهافاناوسصأ

صعطرمنأخرباإلىفتقع،والضوأحيالجديدةالسكنية

خيربطالبحرساحلالبديعالمالي!صنشارعويختروهافانا.

هافانا.بوسطالغربيةالسكنيةالمناطهق

مدارسبإدارةالحكومةتقوم.والتعليميةالثقافيةالحياة

بمدارلرالبالغ!تمنأحديداويلتحة!.بالمجانآواهافانا،

حامعةوتضماالختلفة،الأعمالاعلىتدريبفصولرليلية

فيالثقافيالنشاطوأوجه،دارس000.54حواليهاظظ

الحكومة،ترعاهالذيالقوميالباليهفنتشم!!هافانا

المشهورةالمتاحفومن.السيمفونىهافاناوأوركسترا

الكلاممي!صالفنيحسدالذيالجميلةالفنونمتحف

والمتحف،اخورةامتحفإلىبالإضافة،والحديث

فتراتتجسد!لهاوالبلدياتومتحص،الا!متعماري

مختلفة.تاريخية

شيأصناعىواأضجارياالمركزهافاناتمث!!الاقتصاد.

.أ!شاعاتاوالتحاريةالأعمالحسلالح!صمةوتمتلككوبا،

وأالح!صميةأ!كالاتاأ!دىيعملونهافاناعمالوأغلب

تجهيزهيالصناعيةهافانانشاطاتوأهم.الصغيرةالمصانع

ومنتجات،الجعةإنتاج:مثلأخرىصناعاتوهناكالتئ.
منمايقربلهافاناويمر.والمنسوجات،والأحذيةأ،غذية،1

وارداتها.نصفعنيزيدوماكوبا،صادراتخمس

والسمكأصسكرواالمعلبةالفواكهأ!مادراتاوتتضمن

الأطعمة،اتشملالرئيمسيةوالوارداتأضبغ.اومنتجات

تقومكوباوكانت.الاليةوالمركبات،والنفط،والآلات

الدولمعرئيسيةبصورةالتجاريالتبادللعمليات

معتجارتهالزيادةالآنتسعىولكنهاسبق،فيماالشيوعية

هافانا.فيدوليمطارجويوهناك.الأخرىالدول

أعضاءوينتخب.محليةلجخةهافاناتدير.الحكومة

منأعضاءمنتتكون،إقليميةعمالجماعاتاللجنةهذه

الكوبي.الشيوعيالحزب

حاعأولوهوفيلازكيز،دييغوأسه!.تاريخيةنبذة

كوبا،لجزيرةالجنوبىالساحلعلىهافانالكوبا،أسباني

نأشيفشلتالمدينةهذهولكن.أم551عاموذلك

فيبناؤهاأعيدولذلك،القراصنةلهج!اتنتيجةتزدهر

.أم951عامالحاليموقعها

أضجاريةاأحسفنامنالعديدوميناؤهاهافاناموقعجذب

وأصبحتمهما،تحاريامرحصاالمدينةأصبحتماوسرعان

أغواتااستولتوقد.أم552عاممناعتباراكوباعاصمة

.عاملمدةبهاوظلت.أم762عامفيالمدينةعلىالبريطانية

بينالتجاريالنشاطقيامإلىالبريطانيالاحتلالأدىوقد

الشمالية.بأمريكاانبريطانيةوالمستعمراتهافانا

التابعةالحربيةالسفينةانفجرتأم،898عامفي

أدىهافانا.ميساءفيغامضةلصورةمينالمتحدةللودلايات

وخلال.الأسبانيةالأمريكيةالحرباندلاعإلىالحدثهذا

الكوبيةالحكومةأنفقت،الشرينأسقرنامنالأولالنصف!

مهما.منتجعاهافانالجع!كثيرةأموالا

علىباهظةأموالآالأمريكيةاخشرحصاتا!متثمرت

منالزائرينآلافتدفقوقد.هافانافيالتجاريةالأعمالا

ورغمهافانا،علىأخرىدولومنا!تحدةأ!لاياتا

ومنذ.مدقعفقرفىتعيشهاشانالممكانغالبيةظلتذلك

الكوبيةوالحكومةللوزراءرئيساكامشروأصبحأن

مناطقهالتطويرالاقتصاديةمواردهامنالكثيرتستثمر

الكبرىوالمدنهافاناعلىكيزالترمنبدلآالريفية

بفيعتعانيهافاناأصبحت،أصذأسكونتيجة.الأخرى

وخلال.المساكنقلةرأسهاعلى،خطيرةمشكلات

،الفنادقمنالعديدبتأميمالح!صمةقامت،أصستينياتا

كوبا،غادرواالذينالأفرادمساكنعلىاستولتر

قامتكماعامةمساكنإلىأطنازلاهذهوحولت

.الجديدةالمساكنبعضببناءأيضاالحكومة

ساحلعلىتقعمحليحكمذاتمقاطعةهافات

سكانهاعدديبلغإنجلترا،جنوبشيهامبشاير

مسافةعلىهافانتمدينةوتقع.نسمة00417.1

وميناء،لانجستونميناءقبالة،لندنمنكمأ80

بجزيرةالموجودالمنتجعتضمهافانتومقاطعة.إيمزوورث

العلوية.الجسورأحد،بهافانتيربطهاوالذي،هيلينج

هامبشاير.:أيضاانظر

لندنمنطقةنطاقتمداخ!!مستقلةإمارةطلمحردج

التيأسمابقةاالإماراتعلىالإمارةهذهوتشتمل،الكبرى

سكانهاعددويبلغورامفورد،هورنتشيرشمنكلاتضما

تقعوهيإسكسمنجزءاهافرنجكانت.نسمة004.422

المدنوأهمالتايمز.نهرمنالشمالوإلى،لندنمنالشرقإلى

إقليميا.تجاريامركزاوتعدرامفورد،هي

.لندن:أيضاانظر

جمهوريةرئيص(.-ام)369فاسلا!هاوو،

لتشيكوسلوفاكيارئيساكان.م3991منذعامتشي!جا

خلفأم،299عامحتىم9891عاممن)سابقا(

يحكمشميوعيغيررئيسأولهافلأصب!ء.هوزاكحوستاف

كاتبأيضاوهو،م8491عاممنذ)سالقا(تشيكوسلوفاكيا

هافلهدفوكان.الدولىالمستوىعلىمعروفمسرحي

مرحلةفيتشيكوسلوفاكياقيادة،للدولةرئيساأصب!!أنبعد
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أيضاالهدفهذاتضمنولقد.الشيوعىالحكممنالتحول

علىيقوماقتصادينظاموإدخالالأساسيةالحرياتزيادة

فيساعد.براغفيهافلولد.الحرةوالمشروعاتالسوق

بالحقوقيهتمتنظيموهي77الوثيقةمنظمةتأسيس

الحكومةقامتالتنطم،هذامعلعملهونتيجة،الإنسانية

الحكومةمنعتكذلك.مراتعدةبسجنهالشيوعية

لها.نقذاتتضمنكانتالتيمسرحياتهالشيوعية

وهي،المدنيةالرابطةهافلأصس!أم،989عاموفي

علىسيطرتهمالشيوعيونفقدأنوبعد.سعياسيتنظيم

لها.رئيساهافلالوطنيةالتشريعيةالهيئةانتخبت،الحكومة

فازت،أم099عامأجريتالتيالحرةالانتخاباتوفى

فيالمقاعدبأغلبيةمعها،المتحالفوالحزب،المدنيةالرابطة

بعد-التشريعيةالهيئةهذهأعادتثم.التشريعيةالهيئة

الوقتذلكوفيرئيمسا.هافلانتخاب-تشكيلهاإعادة

إلىالدولةلتقسيموالسلوفاكالتشيكتراودالأفكارأخذت

والأخرىللتشيكإحداهمامستقلتينجمهوريتين

منالأولفىتشيكياجمهوريةتشكلتوهكذا.للسلوفاك

انتخبتالشهر،نفسفيذلكإثروعلى.ام399يناير

.الوليدةللجمهوريةرئيساهافلالتشريعيةالجمعية

رجلأم(.616-؟551)2ريئشارد،هاكلوت

رحلاتكتابهيحتوي،بريطانيوجغرافينصرانيدين

شهودوصفعلىأم(،)958الإنجليزيةالأمةواكتشافات

انحدرت.رحلة002منأكثرعنأخرىووثائقعيان

تعلمإنجلترا.فيووستروهرفوردمنطقةمنهاكلوتعائلة

كانأكسفورد.جامعةوفى،لندنفيوستمنسترمدرسةفي

الاكتشافاتعنكتبهماوكان.التجاريةالوثائقيجمع

يتبعقسيساتعيينهفيسبباأم(،)582الأمريكية

أصبحأم(.586-1)583فرنسافيالإنجليزيالسفير

.أم206عاموستمنستركنيسةفيالشمامسةرئيس

البرتغاليالمستكشفلكتابترجمتهأم906عامنشر

رحلاته.عنسوتوديهيرناندو

سكانهاعدد،الكبرىلندنمنطقةفيبلدةطكئي

القصباتوتشمل،لندنشرففيتقع.نسمة164)002

أنهاورغم،نيونجتونوستوكوشورديتشهاكني:التالية

رقصتنئأحذيةمصانععدةفيهاأنإلا،سكنيةمنطقة

ولدت.والدمىالملونةالزجاجيةوالنوافذوالسروجالباليه

لويد.ماريالغنائيةالفنانة،البلدةهذهفى

الزنجبيل.فصيدةمنالنباتاتمنعدددثماراسمالهال

نحوطولهاصغيرةقشرةداخلوالبذورالثمرةوتنمو

فيمنبهايستخدمزيتالبذورمنويستخرج.سم2

بالهالالغربيةالبلادفيالطبويعترف.الطيالعلاج

لممواه،دونوحدهالهندفيملبار،فييزرعالذي

ويزرع.الرسميأوالأصليالهالأنهأساسعلىويعتمد

ارتفاعويبلغأيضا،جامايكافيالهالمنالنوعهذا

زرقاء،خطوطعليهابيضاءوأزهاره.م3شجرته

جزرفىالهالمنأخرىأنواعوتزرعصفراء.وأطرافها

الهندية،القارةشبهفيالبنغالمنطقةوفي،الشرقيةالهند

سرلجلانكا.وفي

وهوالقدممنذالعربعندمستخدممعروفوالهال

بالهيل،عندناالمعروفوهو.عندهمالطيبأفواهأحد

ويسمى.التوابلمننوعاأوالعربيةالقهوةفيويستخدم

.الهبهانأو،والحبهانوالهيلالهالالعربيةالبلدانبعضفي

توابلالهالثمارالناسيستعمل،البلدانبعض!في

ويفضل.المنبهةالأدويةأووالمشروباتوالكاريللصلصة

خاصة(بصفةالسويد)سكانوإسكندينافياألمانياأهل

.بالهالالمتبلةالفطائر

،إنجليزيمؤرخم(.81ء9-1)777هدري،هالام

،أم881عامصدرايلأول.وشهيرةمهمةأعمالثلاثةله

وكتاب.الوسطىالعصورخلالأوروبالحالةنظرةوهو

وغطى،أم827عامصدرالذيالدستوريإنجلتراتاريخ

بينالصراععلىهالامأكد.أم763و4851بينالفترة

مقدمةفهوالثالثالكتابأما.الملكيةوالمشيئةالقانون

عشروالسادسعشرالخاممي!القرونفيالأوروبيةللآداب

الميلادية.عشروالسابع

بيركشاير.فيوندسورفيهالامولد

.باسيحيطالنورمنقرصأومضيئةدائرةالهاول

رمزابوصفهاالنصرانيالدينيالفنفيعادةالهالاتتظهر

بالجواهرالمرصعةأوالذهبيةالتيجانصنعتموقد.للورع

المقدسة.الهالةغرارعلىالملكيةالشخصياتتلبسهاالتي

الإلهيالحقإلىيرمزالنصارىاعتقادفىالتاجهذاوكان

يلبسه.لمنبالحكم

منبالعديدأيضا،الهالةمصطلحاستخدامويرتبط

أحيائاتظهرالتيالباهتةالدائرةتسمى.الطيعيةالظواهر

غالباالدوائرهذهوترى،بالهالةالقمرأوالشمسحول

علىالأشعةانكسارعندوتظهرالشتاء،فصلخلال

.للأرضالعلويالجويالغلاففيالجليدبلورات

منمضميئةدائرةوهيالهالاتمنآخرنوعوهناك

.المجرةانظر:.إهليليجيةأولولبيةبمجرةتحيطالتيالنجوم

قليلةعناصرعلىتحتويقديمةنجوممنالمجرةهالةتتكون
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ترىوهيالقمر،حولالضوءم!ةداش!!لعلىتمدرالقمريةالهالة

طوراتحلاأ!ورها!أثاءا!مرام!الضوئيةالأشعةتنكسرعدما

.للأرضالعلويالجويالعلاثفيالجليد

منالالافمئاتتمتدوقد،والهيليومالهيدروجينمنأثقل

.المجرةمركزمنالضوئيةالسنوات

المذنباتمنهالاتعنكذلكالفلكعلماءشحدت

حولجميعاالمذنباتهذهوتدور.الشمسيبالنظامتحيط

ان!:.فلكيةوحدة000001تب!مسافةعلىالشمص

بهالةمغلفةنفسهاالمذنباتمنوالعديد.علم،الفلك

عندالهالةهذهوتتكون،الهيدروجينغازمنتتكون

يتحولحيث،الشمسمنسيرهأتناءكثيراالمذنباقتراب

غاز.إلىالمذنبرأسفيالمتجمدانوالنشادرالميثانغازا

الكيرليني.التصويرانو:.الهالة

دلغلافال!بعدالخارجيةالطبقةالشمسهاول

خلالفقطالمجردةبالع!ترؤيتهاويمكن.الشمسي

منالمتبقيالجزءالقمريخفيحين،الكلىالكسوف

دائرةبشكلالهالةتظهر،الأوقاتهذهمثلوفي.الشمس

الشمس.انظر:.منتظمةغيرضوئية

الإلكتروناتمنأساسيةبصورةالشمسهالةوتتألف

فقدتثقلاأكثرعناصروأيوناتالهيدروج!ت،وأيونات

الشديدةالذراتهذهوتنئمثلإلكتروناتها.منكثيرا

تقدروالتيللهالةالعاليةالحرارةدرجاتبسببالتأين

منحفضةكثافةلهاوالهالة.2!ملأ000.002بحوافي

يبل،الشمسسطحقرب،للهالةكثافةأقصىوفىجدا.

مكعب،معنتيمتركلفيبليونحواليالجسيماتعدد

.الخارجفيبسرعةالكثافةهذهوتتناقص

الرياحوتشكلالفضاء،فىباستمرارالهالةتتوسع

إلىالمشحونةالجسيماتمنالتيارهذاويمتد.الشمسية

الرياحأنالفلكعلماءويعتقد.وراءهوماالأرضيالمدار

وهي،الهالةثقوبمنأوليةبصورةتنسابالشمسية

الهالة.فىنسبياالمنخفضةوالكثافةالحرارةذاتالمناطق

قطبيحولأساسيةبصورةهذهأسةالهاثقوبوتحدث

الشمسيةالارتفاعاتعندأحياناتظهركانتوإن،الشمس

المنخفضة.

الشمسقطيمنوتنتشر.منتظمغيرش!ولوللهالة

القطبية،اللفائفتدعىالهالةغازمنشرائطالخارجإلى

منالهالةبأعلامتعرفطويلةكازيةأشعةكذلكوتشع

المغنطيسيالحقلويوجهاستوائها.خطمنقريبةمناطق

مختلفةأشكالاالهالةتتخذشلذلكأخاز،اذلكللشمس

الحقل.تغيركلما

الفتراتفي-للهالةدراستهمفىأ!لكيونأيعتمد

خاصتلسكوبعلى-كسوففيهايوجدلاالتي

منيمئالضوءقرصبؤرتهفيالكروناجرا!يسمى

الكروناجرأفوتوضع.الشمسيالقرصإلىالوصول

الجزءمراقبةمنالفلكيينتمكنبحيثمعينةجبالفوق

الفضائيةالمركباتاستطاعتوقد.أ!الةامنالداخلي

الثمانينياتوأوائلالسبعينياتفي،بالكروناحرافالمزودة

الجزءعنملاحظاتتقدمأن،العشرينالقرنمن

التيالإحصماءاتكشفتوقد.الهالةمنالخارجي

أكثرالهالةأنلابسكايفيالفضائيةالمحطةقدمتها

تحدثماوكثيرا.ذلكقبليعتقدكانعمانشاطا

دورةمنالقصوىالأطوارخلالالعنيفةالهالةانفجارات

وأكدت.الشمسكلفانظر:.الشمسىالكلف

البعثةالمسمىالفضاءقمرمنالمأخوذةالإحصاءات

الشمسيةالهالةوظهرت.الحالةهذهالقصوىالشمسية

الأفمارفىالسينيةبالأشعةالمزودةالتلسكوباتفيأيضا

كلى.شمسيكسودخلاأ!ترىكحاالهالة
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وفرتهاالتيالملاحظاتأفادتكما.الدائرةالفضائية

لهاالنجوممعظمبأنأخرىأقمارمنالسينيةالأشعة

أيضا.هالات

تشيشايرامقاطعةفىمحديةحكومةمنطقةطلدور

هذهوتشمل.نسمة004.121سكانهاعددببريطانيا.

وأهمودنيز.ورنكورنوهيصناعيةمدناالمقاطعة

والبسكويتالكيميائيةالموأدالمدنهذهصناعات

نأومع.والملابسالحيواناتوأطعمةالبطاطسوشرائح

بأنهاصنفتالمدينةأنإلاعريقةجماعةرنكورنأهالي

قويفريقودنيزوفى.أم469سنةفيجديدةمدينة

الرجبي.لكرة

أشهرمنرسامأم(.666-؟أ058)!را!ىهالز،

.الميلاديعشرالسابعالقرنفىالهولنديينالوجوهرسامي

بالحيوية.المليئةوالتعابيربالأوضاعالزيتيةلوحاتهوتشتهر

الأوضاعبينلوحاتهمجموعةفيتناسقوهناك

يرسموكان.التركيبتوازنعلىللمحافظة،والتعبيرأت

.للفرشاةوغامقةعريضةضرباتباستخدام

الزيتيةلوحاتهفيالأشخاصمنالعديدهالزاستخدم

باسملوحاتمجموعةرسموقد.والأزواجالأفرادمن

وزعماء(،للرجالالاجتماعية)التنظجمات،المدنيينالحرأس

،أم046عامقبلهالزوقام.الاجتماعيالرفاهمنظمات

نصفيةلوحاتبرسمالزشية،اللوحاتإلىبالإضافة

قابلهمممنبالحيويةينبضونالذينالناسوأصنافللأطفال

.الأسواقفي

معظموعاشبلجيكا،فيأنتوربمدينةفيهاشولد

الحكممنهرباوالداهانتقلحيثوهولنداهارلمفىحياته

الأسباني.

-)1882جونيورفريلىريكوليمهالزي،

المتحدةالولاياتفيالبحريةقادةأشهرأحدأم(.959

ماكدوجلاسالجنرالوصفهوقد.الثانيةالعالميةالحربفي

.الحربفيمحاربأميرالأبرزبأنهآرثر

فيالطائراتحاملةشعبةلأميرالنائباهالزيأصبح

فيالشعبةهذهقيادةتولى.ام049عامالهادئالمحيط

وجزيرةويكوجزيرةومارشالجيلبرتجزرعلىالهجمات

مأ249عامأواخرفيوتولى،أم249فبرايرفيماركوس

.الهادئالمحيطجنوبفيالأمريكيةالبحريةالقواتقيادة

اليابانيينعلىالدمويةالمعاركمنسلسلةبعدقواتهوانتصرت

بفضلالأمريكيةالبريةالقواتتمكنتوقد،سليمانجزرفي

الجزر.مجموعةكاملاحتلالمنالانتصارهذا

الهجوميةالعملياتأيضاالفترةهذهخلالساندوقد

.الهادئالمحيطغربجنوبفيآرثرماكللجنرالالأولية

يونيو51فىالثالثالأسطولقيادةهالزيتولى

،أم449أكتوبرفيليثخليجمعركةوفي.ام449

الأميرالبقيادةالسابعوالأسطولهالزيأسطولتمكن

عملياواستبعادهااليابانيةالبحريةتدميرمنكينكيدتوماس

.الحربمن

بارجةعلىالاستسلاموثيقةبعدفيمااليابانيونوقع

)ميسوري(.الحربيةالسفينةوهيهالزيالأميرال

نيوجيرسيبولايةإليزابيثمدينةفىهالزيولد

.أم409عامالأمريكيةالبحريةالأكاديميةفيوتخرج

الثانية.العالميةالحربأيضا:انظر

وعدمالوعيفقدانعنهينشأ،عاممبنجالهالوثان

بأكمله.الجسدفيالإحساس

ذوبخاروله،اللونعديمشفافسائلوالهالوثان

كحدوثخطورةلايشكلوهو،مهيجةوغيرطيبةرائحة

كهربائية.معداتوجودفياستعمالهعندحريقأوانفجار

بسرعة.وعيهميتعاطونهالذينالمرضىويستعيد

الأطباءويقوم،أخرىأدويةمععادةالهالوثانويعطى

منوهو،الصوديومبثيوبنتونبالحقنبالتخديرعادة

التخديرعلىللمحافظةالهالوثانحقنويتم.البربيتورات

عادةالمرضىويستنشق.الجراحيةالعملياتفترةطوال

الأكسجينمنمزيجمعأوالأكسجينمعالهالوثانبخار

المريضإعطاءيتم،الأحيانمنكثيروفيالنتروز.وأكسيد

.للعضلاتإضافيامشرخاءإلىتؤديأدوية

،ام519عامإنجلترافيالهالوثاناكتشافتم

في،أم569عامالجراحيةالعملياتفيمرةلأولواستخدم

الحين.ذلكمنذواسعةشسهرةاشتهروقد.المتحدةالولايات

يتمبموجبهكانالذيالمقياسوهوالأثير،محلحلولقد

والصيغة.الاستنشاقطريقعنالمبنجاتعلىالحكم

لهذااتتجاريوألاسم33.حكا!ح-3.احللهالوثانالكيميائية

عنالبحثإلىالهالوثاناكتشافأدى.الفلوثانهوالخدر

علىتحتويالتيتلكمنوفعاليةأماناأكثرمبنجات

هذهمنمئاتبينومن.الهالوجينانظر:.الهالوجين

سوىجدوىتثبتلمواكتشفتدرستالتيالمركبات

والايسوفلوران.الأنفلورانوهمامنهااثنين

النيتروز.أكسيدالأثير؟:أيضاأنظر

العناصرمجموعةهيالهالوجينات.الهالو!جين

)،ول(،الكيميائىورمزهالأممتاتين،:منالمكونةالكيميائية

وهى.)((ليودوا،)"كا!لبروموا،)أح(لكلوروا،)3(لفلوروا
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فيالسابعةالرئيعسيةالمجموعةمنجزءاوتكون،لافلزات

هيالبحرفىالأملاحمنوالعديدللعناصر.الدوريالنظام

هالوجينوكلمة،الفلزاتيمالهالوج!تمنمركبات

هذهأشهروهو،الطعاموملح.الملحمنتجتعنياللاتينية

))ح!د11(.أصوديوماكلوريدهوالمركبات

تهيج،كريهةنفاذةرائحةذاتالهالوجيناتوجميع

الحرارةدرجاتفيوالفلورالماء.فيجيداتذوبولاالجلد،

أخضرغازفهوال!طور،أما.اللونباهتأصفرغاز،العادية

صلب.أسودواليودأحمر،سائلوالرومالاصفرار،إلىمائ!!

ويملغأثقلها.والأستاتينأ!جيناتالهاأخفالفلوريعتبر

35،.453وللكلور،.184918للفلورالذريالوزن

.021والأستاتين440926.1أجودوا.101،97والبروم

كهربائئا،سالبةالهالوجيناتلمجموعةالخمسةوالعناصر

الموادأكسدةإلىتميلالهالوجينذراتأنذلكويعني

ذاتوتصبحمنها،الإلكتروناتأخذأوالأخرىالكيميائية

السالبة.بالأيوناتعندئذوتدعى،سالبةكهربائيةشحنة

وجميع.الإيوناتهذهمنتتكونمركباتوالأملاح

أطذياأ!زنازادوكلما.مؤكسدةعواملالهالوجينات

أقوىأعلوروا،الأكسدةعلىقدرتهقلتأ!جين،للها

التفاعل.شديدأيضاوهو،المؤكسدةالعناصر

منوالعديدالفلزاتغالبيةمعالهالوجيناتتتفاعل

الأملاحينتجمإلهيدروجينوتفاعلها.اللافلزات

الهيدروجينكلوريدالأملاحهذهوأهم،الهيدروجينية

الهيدروكلوريك.لينئحمضالماءفىيذوبالذي

ومركباتها.للهالوجيناتفوائدعدةوهناك

والفولاذالألومنيوملصنعتستخدمفالفلوريدات

قليلةكمياتوتضاف.والتفلوناللاصه!غيروالبلاستيك

ومياهالأ!شانمعجونأنواعبعضإلىالفلوريداتمن

مهمفهو،ومركباتهالكلورأما.الأسمانتسوسلمنعالشرب

البرومويستخدم.الشربمياهوتنقيةالبلامشيكلصناعة

والأدوية.للنيرانالمقاومةالكيميائيةوالموادالأصباغلصناعة

الفضة،يوديدوهو،الفضةمعاليودمركبيستخدمكما

ذات،الأخرىاليودمركباتوبعضالتصوير.أفلامفي

فوائدأيضاوهناكوالتطهير،مئالعفونةفيكبيرةقيمة

الطب.فيللأستاتينمهمة

اليود.الفلور؟الكلور؟،البروم؟الاستاتين:أيضاانو

إنجديزي،فدكيم(.2471-أم56)6أدمولد،هالي

فيكونية)أجسامالمذنباتفيبحوثهبسببطشهرتهحاز

قدكانالذينفسهالمدنبمساربقياسقام(.الفلكعلم

علماءرآهالذيالمذنجطأنهوأثبت،أم682عامراقبه

سيظهرالمذنبإنوقالأم.706وأم531عاميالنجوم

.أم758عامأحرىمرة

ص!ص!*25يومالمذنبظهروقد

!صركالأوبين،العامذاكمنديسمبر

سكا!*!ء!فيللشمصنقطةأقرب

جمى2وسمي.ام975عاممداره

.-س!؟7ردمم.هاليالمذنبهذا

؟ر؟ل!صحيحةحريطةأولهالى

بر"-6؟رؤلمجهانستطهيعالتيللنجوم

هاليأدموندللكرةالجنوبىأضصفامن

للنجومأنوأثبت.الأرضية

مناتخذكمامواقعها.تغيرالنجوموأن،معينةذاتيةحركة

علىالقمرتأثيرشملتالتيلدراستهموضوعاالقمرمسار

المسافةلقياسدقيقةطريقةأوجدكماوالجزر.المدحركة

ضروريشيءالمسافةهذهومعرفة.والأرضالشص!بين

وبعدالشمسيةالمجموعةحجمتحديدمنالعلماءيمكن

.ال!رضعنالنجوم

وعملأكسفورد،بجامعةوالتحقلسدنفيهاليولد

موته.حتىام072عاممنالم!يأخجوماأص!اعاظيفةرفى

الملح.المعدد(،)طوراتالمعدنانظر:.الهاليت

فيهايوب!ا.فينوفاسكوتيا،عاصمةطليفالمحى

ملاحةحركةانشطوفيه،كبيرةبحريةقاعدةبهكبيرميناء

نسمة،131و577سكانهاعددكندا.شرقفيتجارية

نسمة.0995792الحضريةالمنطقةسكانوعدد

عام،هاليفاكسمدينةبريطانيونمستوطنونأنشأ

عندما،هاليفاكسفيقاعدةبريطانياوبنت.أم974

تعد.الشماليةأمريكاعلىللسيوةفرنسامعنزاعهاتفاقم

قامت،المدينةهذهففي،الكنديةالمدنأعرقمنالمدينة

برلمانأقدميزالولا.أم758عاممنتخبةحكومةأول

المدينة.ولمسطفيقائماكندي

عسكريةقواعدستعلى،هاليفاكساقتصاديعتمد

تستعملالتيالشحنسفنوعلى،المنطقةفيموجودة

المدينة،تطورتوقدوتفريغها.بضائعهالشحنالمرفأ،

العشرينالقرنمنالستينياتفيتجاريامركزافأصبحت

نوفاسكوتيا.ان!:.الميلادي

تخضعكالدرديل،منطقةفيمدينةكسهافي

إنجلترا.فييوركشايرغربلمنطقةالمحليةالح!صمةلإشراف

الملابس.لصناعةمهممركزوالمدينة

الشعراءأشهرمنأ؟م(.411-1)850جوداهاليفي

يهوديا،ودينياوطنياشعرانظم.الوسطىالعصورفياليهود
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يزالما.اليهوديالشعبوآمالمعاناةأنهادعىماوكتب

كان.الدينيةطقوسهمفيترتيلاتهمنكثيرايرددوناليهود

الفلسفيةمؤلفاتهأهميهوديا.فيلسوفاكونهإلىبالإضافةطبيئا

الدينعنكثيرةوشروحببلاغةفيهيدافعكتابوهوالحزري،

بأسبانيا.طليطلةمديخةفيولد.اليهودي

اللغة.وادابها،العبريةأيضا:انظر

)حدول(،البحريةانظر:.معركةرودر،هامبتن

السفينة(بمالمدرعةالسفن)حربالأمريكيةالأهليةالحرب

عشر(.التاسعالقرنفىالحربية)السفنالحرس!

علىيقعملكيقصرهامبتونقصرقصر.طمبدون،

.كنجستونمقابللندنغربجنوبالتايمزنهرضفاف

للجمهور.مفتوحةالملكيةوالحجراتوالساحات

،ام551عامهامبتونقصرولزيالكاردينالأنشآ

الذيالجزءويشمل.أم652عامالثامنهنريومنحه

الذيالأعظموالبهوتودوربوابةالقصرمنولزييخص

هنريبنىوقد.صغيرةوكنيسةفخمسطحعلىيحتوي

التنسلألعابالانحتىتستخدمالتيالتنسصالةالثامن

ترميملإعادةالثانيةوماريالثالثوليمخطط.الملكية

المهمة.بهذهللقيامرنكريستوفرالسيرتكليفوتمالقصر،

وهو،فقطالشرقيالجزءبناءبإعادةكريستوفرالسيروقام

بالساحة،تحيطالتيالحكوميةالشققمنضخمجناح

منشبكةالجميلةالحدائقوتضم،النافورةقصروتدعى

.المعقدةالممرات

م(.1291-81ء4)إنجلبيرت،هامبردنك

الموسيقىخاصةبصفةألف.ألمانيموسيقىمؤلف

الشعبيةالأغانيتأثيرمدىتظهرموسيقاهأنكما،الصوتية

اكفعندماسريغانجاحاهامبردنكحققولقد.الألمانية

التىأم()398وجرلتيلهانزلالأطفالأوبرامومميقى

أختهاقتبستهلنص"وسيقىألفأنهكما.أعمالهأشهرتعد

أوبراهوالمهمالاخرعملهوكان.الخرافيةجريمحكايةمن

أيضا.خرافياموضوعهاكانام(19)0الملوكأطفال

منوأكثرالكنسيةالترانيممنعدداهامبردنكآلفكذلك

الموسيقىبتأليفؤجامهجانبإلىهذا،أغنيةستين

رواياتأربعبينهامنالمسرحباتمنلعددالتصويرية

التقىام،088عامفيأشكسبير.لوليممسرحية

وعملفاجنر،ريتشاردالأ!انىالموسيقيبالمؤلفهامبردنك

والإعداد،الموسيقىضع(علىوعاونهلفاجنرمساعدا

ام(.)882بارسيفالأوبراعروضهللأول

منعددفيالموسيقىبتدرليسأيضاهامبردنكقام

بالقربسيبورغفيدنلثهامبمولدوقد.الموسجقيةالمعاهد

.بونمدينةمن

للقنالمواجهةإنجلترا،جنوبفيمقاطعةميشايرط

جبالمنتضمهلماالمقاطعاتأجملمنتعتبر.الإنجليزي

بكليةالمقاطعةتشتهر.بحريةومنتجعاتوغاباتووديان

وكليةالفنونوبكلية،مماوثامبتونوجامعةونشستر،

البحرية.الدراسات

قريب،وقتوحتى،محافظة13منالمقاطعةتتكون

المقاطعة،محافظاتإحدىتمثلوايتجزيرةكانت

مستقلة.مقاطعةفؤخراأصبحتولكنها

سكانهاوعدد2،كم)7753المقاطعةمساحةتبلغ

،ساوثامبتونمدنهاوأهم.نسمة1،ءأ009.1حوالي

بازينجستوك،،جوسبورت،فاريهام،هافانت،بورتسماوث

ونمثسشر.مدينةهوالإداريومركزها.فارنبرة،ألدرشوت

الملكيهامبتونقصر

بهاتنعمشققعلىيشتمل

وأطفالأراملعلىالملكة

العائلةسبيلفيماتوامن

البريطاني،التاجأوالمالكة

فيكبيرحريقالدلعوقد

عامالشققهدهإحدى

.أم869
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-والحنوبية،هامتاير!يووترساوتامشونأطرا!علىتقعالنفطمصفاة

بالوقود.المحاورةالمطاطومصالع

سهلية،مناطقالمقاطعةفيتوجد.والمنماخالسطح

هامبشاير،حوصيسمىجيولوجيتكوينمنجزءاتمثل

ارتفاعأقصىيصل،طباشيريةجباللمحلاسلتتخللهاكما

فيوتحريسط!البحر.فوقبم271حواليإلىلها

تيست،نهرأطولها،الصغيرةالانهارمنمجموعةالمقاطعة

أفض!!تيمستنهرويعتبر.كم64علىطولهيزيدلاالذي

المرقط.السالمونسمكلصيدإنجلتراأنهار

مناطقأكثربأنههامبشايرمقاطعةساحليوصف!

فىفوقهللأمطارالسنويويبلإلمتوسطجفافا،بريطانيا

ملم049إلىالمتوسطذلكيرتفعبينماملم،071حدود

فيالجليدهطولويندر،معتدلالشتاء.الجبليةالمنطقةفوق

.!م71وم45دينالشهريةالحرارةمتوسطو!راوح.المقاطعة

المقاطعة،فيالتقليديةالأغنامتربيةتدهورتالاقتصاد.

والفواكه.الشعيرخصوصاالمحاصيلزراعةمحلهاوحلت

.البترولتكريرهيجوانبهأه!افإنالصناعيالنشاطأما

مصفاةأكبر،ساوثامبتونجنوب،فاوليمصفاةوتعتبر

فييوجد،البترولتكريروبجانببريطانيا.فيللبترول

لبناءوأحواضللغلالومطاحنهندمميةصناعاتالمقاطعة

.الحواماتأضطويرالرئيسالمركزساوثامبتونوتعتبر.السفن

ويوجد،المقاطعةاقتصادفيمهماجزءاالسياحةتمث!!

التاريخية،والمبانيالبحريةالمنتجعاتمنعددفيها

الجميل.والريفالغاباتإلىبالإضافة

الكيميائيةالمصالعبمدالمصفاةهدهتقومليا.لريطفيمصفاةأكبرنعتر

للسككبخطوطالأخرىالمدنمعالمقاطعةترتبط

خدماتفيهاتتوافركماالعسريعة،والوقالحديدية

كما،ساوثامبتونمدينةفيمطاريوجد.عالميةملاحية

.والتلفازيالإذاعىللإرسالمحطانتوجد

منذهامبشايرمنطقةفيالناسعاش.تاريخيةنبذة

وتبعهم،م43عامحواليالرومانيوناحتلهاأصسنين.اآلاف

جعلواالذينهموالأخيرون،والس!صسونالجوتقبائل

فيمهمادينيامركزاجعلهامما،للمقاطعةعاصمةونشستر

خطيروباءالمدينةأصاب.الميلاديالسابعالقرننهاية

إلىذلكوأدىعشر،السالغالقرنمنالستينياتخلال

واضمحلالها.تدهورها

فترةخلالبحريامنفذاساوثامبتونميناءصار

الميناءهذاكان،الوسطىالعصوروفي.الرومانيالاحتلال

ضدالموجهةالعسكريةالحملاتمنلكثير3انطلاقنقطة

ميناءكانفقد،الثانيةالعالميةالحربفيأمافرنسا.

الحلفاءقواتمنهاانطلقتالتيالقواعدإحدىساوثامبتون

فرنسا.لغزو

الذينالبريطانيينمشاهيرمنبعددالمقاطعةاسمارتبط

ديكنز،تشارلزالمعروفالكاتبمثلفيهاوعاشواولدوا

وايت.جلبرتوالعالم

فيمحديةحكومةذأتمقاطعةالشرقيةهامبشاير

نسمة،001.101سكانهاعدديبلغبإنجلترا.هامبشاير
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وبمدينةوبيترزفيلد.ألتونمدينتيوسطمتمركزةوهي

،للعجزةومستشفىخاصةومدرسةجعةمصنعألتون

الشرقيةهامبشايروفى.وسكنيةتجاريةمدينةوبيترزفيلد

الفواكهيزرعونهناكوالمزارعون،كثيرةريفيةمناطق

والأبقار.الأغنامويربون،والخضراوات

يوركشايرفيمحديةحكومةذاتمقاطعةطميلتو!

ومن.نسمة)00677سكانهاعدديبلغبإنجلترا،الشمالية

وصناعةوالزراعةالهندممةبها:المحليةالصناعاتأهم

.الحيوانوأعلافالأغذية

وكذلكللمنطقةالإداريالمركزألرتوننورثتعتبر

مضمارثيرسكفيويوجديوركشاير.نورثلمقاطعة

الخيل.لسباق

مركزوأهماللألمانيةالمدنكبرياتثانيةهاصرج

منوهى.نسمة884.1)957سكانهاعدد،صناعي

أوروبا.فىالبحريةالموانئأكبر

كما01حواليوتبعد،الألبنهرعلىهامبورجتقع

عبرألسترنهريمر.الشمالبحرعندالنهرمصبمن

تدعيانالمديخةداخلكبيرتينبحيرتينويشكل،هامبورج

العديدمنمتقاطعةشبكةوهناكألستر،وأوسينألستربيفن

المدينة.تخترقالتيالضيقةالقنواتمن

أكثرمنواحدةهامبورخمدينةكانت.اليوما!لدينة

الحربأثناءالشديدللقصفتعرضتالتيالألمانيةالمدن

.كثيرةنيرانالحارقةالقنابلعنونجم،الثانيةالعالمية

التجاريةومرأكزهاالمدينةميناءمنكبيرةأجزاءودمرت

والمنازلالقديمةالمهمةمبانيهامنالعديدوأصيب،بالكامل

والمناطقالميناءبناءأعيدأنهإلاتدميرها،تمأو،بالغةبأضرار

.الحرببعدالتجارية

الغنائيالمسرحودار(،المدينة)قاعةراثاوستضفى

هامبورجمدينةعلى،الحديثةالمبانيمنوالعديدالجديد،

وجامعةهاجنبكحيوانحديقةوهناكجذابا.منظرا

منالعديدوكذلكأم(،919عام)ألسستهامبورج

والسياسيةالثقافيةللنشاطاتمركزاالمدينةوتعتبر.المتاحف

الألمانية.

ومصانع،الكيميائيةالمصانعهامبورجصناعاتتشمل

منالعديدمعالجةوتتم.الأخشابونشروالفولاذ،الحديد

الحديدوخامات،الزراعيةالمنتجاتمثلالخامالمواد

بناءصناعةوكانت.الأخشابولبوالخشبوالمعادن

الصناعاتوتقوم.سنينلعدةالمهمةالصناعاتمنالسفن

والسمك،،والقهوة،الحبوببمعالجةبالمدينةالغذائية

لتبغ.وا،للحوموا

نصفمنأكثردمرألمانيا.شماليالألبنهرتمحلىهامبورج

غالبيةإعمارأعيدالحير،ذلكومنذ.الثاليةالعالميةالحربحلالمبانيها

حديثا.معمارثامركزاالآدهامبورجوتعتبر،المدينة

المحور،الألبنهرطولعلىيمتدالذيالميناءيعتبر

مركزوهو،هامبورجفىالاقتصاديةللحياةالأساسي

منالعديدتصديرويتم.والخارجيةالداخليةللملاحة

والالاتالسياراتفيهابماالألمانيةالصناعيةالمنتجات

فتشملالوارداتأما.هامبورجمنالبصريةوالمعدات

والتبغ.والورقوالفوأكهالقهوةمنتجات

الحديديةالسككمراكزأشهرمنأيضا،وهامبورج

المدينةهذهبينبالقطاراتكثيفةنقلحركةوهناكبألمانيا،

هامبورجمنالوطنيةالمطوعاتتصدرأوروبا.أنحاءوكل

دايمثلوالصحف،شبيغلديرمثلالإخباريةكالمج!ت

ولت.وداي،زيت

عضواالميلاديعشرالثالثالقرنفيهامبورجكانت

للمدنكونفدرالىاتحادوهي،هانساتكرابطةفيبارزا

عشر،التاسعالقرنأواخرفيوأصبحت.الشماليةالألمانية

الإمبراطوريةفيدولة،الميلاديينالعشرينالقرنوأوائل

ويمار.وجمهوريةالألمانية

ألمانيا،شماليفىالولايةهذهتقع.هامبورجولاية

تمالذيبهاالخاصدستورهالها،بونفيبرلمانيمثلها

ينتخببها.خاصبرلمانولها،أم529عامإقرأره

أربعلمدةعضوا021عددهمالبالغالبرلمانأعضاءالشعب

منشيوخمجلسباختياربدورهمالأعضاءويقوم،سنوات

وتنقسممنصبا،أعلاهمبرئاسةالقوانينلتنفيذعضوا51

إدارية.مناطقسبعإلىهامبورج



جاد،لدشومرها38

سيسيا.(م1691-م5091)اجد،مرشولدها

مأ9د3عاممنالمتحدةللأمعاماأميناعملسويدي

فاتهوبعدمنحوقدإفريقيا.فيطائرةحادثفيوفاتهحتى

السلامإحلاأ!أج!منلجهودهأم619لعامنوبلجائزة

أجا(.حاالديمقراطيةالكونغو)جمهوريةالكونغوفى

أ!لاياتاب!تالتوترحدةاضخفيفهامرشولدعمل

عامفيواستطاع)سسابقا(العسوشييتيوالاتحادالمتحدة

سجو!منأمريكي!تسجناءسراحإطلاقتأمين،أم559

عاموشى.ال!صريةالحربخلالآأسرتمقدكانالص!ت،

جهة،منمصرب!تاسمويص!أزمةحلفيساعد،أم569

قدر.أخرىجهةمنوبريطانيافرنساوحليفتيها،وإسرائي!!

شعرحصتابوهوأم،649عامماركنجزكتابلهنشر

نثرية.ومقالاتوأدعية

حسانالسويد.فيجونكوبنغمدينةفيهامرشوأسدولد

شعخصأصغرأم419عاموأصئفيأطوزراءرئيساوالده

أ!زيرنائباكانالسويد.بنكإدارةمجلسرئاسحةيتولى

.أم653وأم519عاميلينالسويدخارجية

ديفونإقليمافيمحليةإدارةمنطقةالجئوديلأطصه!

لهاس!طعدد.توتنسبلدةمنحكومياتداربإنجلترا

وإيفيبردجدارتماوثبلداتأيضاوبها.نسمة)00377

ال!صليةوتقع.مهمةفيهاواسمياحةوسالكومبوكنجزبردج

.دارتماوثفيالبحريةالملكية

الحاشية.انظر:.الهامش

وليمشكسبير،بمالشبح؟لورنس،أولفييهانظر:.هاملت

التالة(.)المرحلة

دنيوزيدندا.الشماليةالجزيرةفيتقعمدينة!ملتو!

هذاوتعبرويحاتو،نهرضفافجانبيعلىالمدينةوتقع

عددالحديد،السكةوجسرللطرقجسورخمسةأضهرا

نسمة.625481سكانها

فإن،الزراعيةوي!صاتومقاطعةوسطفيلوقوعهاونظرا

للمنتجاتالداخليةالتوزيعمراكزأهممنتعتبرهاملتون

أكبربدأت،أم079عاموفينيوزيلندا.فىالألحما!سيةا

الحديديةللسككوالاحتفالاتالتشريفاتساحات

،لليخوتالتسهيلاتروتورابحيرةوتوفرتيرابا،فيبالعمل

المعارضتقامرالماء،الألعابدي!صاتورنهرويستخدم

لاندز.كلودفيالزراعية

وتوجد،التجاريالمدينةمركزهوفكتورياوشارع

ومعرض،ومسارح،عامةومكتبة،هاملتونفيكاتدرائيتان

وكذلك،والعامةالخاصةالفنمعارضمنوالعديد،للفنون

اضيوريلندا(،الشمالية)الحزيرةويحاتوامسصقةشمدحةأ!-رهامبتون

ئيسي.شادشهامرصا،سا!ردحاهـكعذ

ويحاتوجامعةوتقعالضخما.وي!صاتومستشفىبهايوجد

ء.تبلغمساحةعلىالمعلمينلتدريبهاملتونكليةو

فيقعلويكاتوالفنيالتدريبمعهدأما،المديسةفيهكتارا

المدينة.وسطفي

جونإلىنسبةالاسملهذاهاملتونسميتوقد

أحدوكان،البريطانيةبالبحريةضابطوهو،هاملتون

تورنجا.مدخلعندموريسضدالمعركةفيالقتلى

معتراثكلايدإقليمافيمحليةحكوميةمقاطعةهلتولىط

وتعتبر.نسمة9133.01سكانهاعددأسكتلندا.في

بهاويوجدفيها،الزراعيةالنشاطاتأهممنالفواكهزراعة

الكيميائية،والموادالنسئ!صناعةمثلأ!شاعاتالعض

،هاملتونفهي،الرئيسيةالمدنأما،الإنارةوهندمعة

ولاركهوأ!.وبلانتير،

ضفافعدىتقعبأستراليا،فكتوريافيمدينةهاملتو!

وتوجد،نسمةء6279سكانهاعدديبلغ.جريئبيرننص

.المجاورةالمناطقفىالأغنامواالأبقارامنكبيرةقطعان

بذورومحاصيلالحبوبالمناطقتلكفيوتزرع

ومجازر،الصوفلغسلمصنعلهاويوجد.بكثرةالزيوت

.الخدماتوتقديمالإضاءةوصناعات،وحدشةضخمة

للفن،معرضوجودإليهاالسياحتجذبالتيالمعال!اوصت

صناعية.ولحيرة،للنباتاتوحدائق

السيرالمكتشفبيرنجرينجاسمالنهرعلىأطلقوقد

نفسهاهاملتونوكانت،أم836عامميتش!!توماس
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ذاقيبحكملتتمتعالمدينةأنشئتوقد.جرينجباسمتعرف

تتمتعمدينةهاملتونوأصبحت،أم863عامفيمحلي

.ام949عاممحليذاتيباستقلال

و!طبكندا،أونتاريوولايةفيتقعمدينةهاملثون

فيالموجودةالمصانعوتنتج.الكنديةالفولاذصناعةمركز

موقعإنالفولاذ.منالبلادماتحتاجهنصفحواليهاملتون

بحيرةمنالغربىالوففيهاملتونميناءعلىهاملتون

طريقعلىمهمةوصلحلقةالمدينةهذهيجعلأونتاريو

.البحريلورنسسانت

بينما،نسمة.994318هاملتونسكانعدديبلغ

ولد.نسمة995و076الحضريةمنطقتهاسكانعدديبلغ

%06وحوالىكندا،فيهاملتونسكانمن07%حوالي

فهمالإيطاليونأما.بريطانيةأصولذووالسكانمن

أيضاهاملتونفيويوجد،السكانمن8%نسبةيشكلون

وهولندا.ألمانيامنجاليتان

علىوتقع.ادرئيسيوميناؤهابرموداعاصمةملتونط

سكانهاعددبرمودا،لجزيرةالأوسطالساحلطول

نسمة.ا9266

الفاتحة،الألوانذاتالمبانيمنالعديدهاملتونفي

طوابق.ثلاثةعلىيزيدمنهاوقليل

فيتعتمدوهى،المشهورةالمنتجعاتمنبرموداوتعد

السياحيةالسفنوترسو،السياحةعلىالرئيسيدخلها

فرونت،شارعطولعلىيقعالذيالمدينةميناءفىالكبيرة

المسفنتستطيعحيتبرمودا،ليمشهورسياحىمنتجعهاملتون

بالمديمة.الرئيسيالشارعوهو،فرونتيتحارعبمحاذاةالرسو

فيالمتاجرمنالعديدويقع.بالمدينةالرئيسيالشارعوهو

منطقةأيضاالسياحتجذبالتيالأشياءومن.فرونتشارع

وحدائقومتنزه،الملكيبرمودايخوتناديوهي،البوي

الموأدبعضتعرضوالتي،التاريخيةبرموداوجمعية،لافيل

لبرمودا.الماضىالتاريخمن

عامفيوأصبحتأم،097عامفيهاملتونأنشئت

.جورجسانتمنبدلآللبلادعاصمةأم،581

-7571أو5751)ألكسندر،هاملتون

الأعوامفيمشهوردولةورجل،سياسيزعيمم(.4081

الأمريكية.المتحدةللولاياتالأولى

الغربية،الهندجزرمننيفزجزيرةفيهاملتونولد

أصحابوأعجبتجاريةشركةفيصبئاكانعندماوعمل

أمريكافيبالمدرسةالالتحاقعلىوساعدوهبموهبتهالعمل

)إليزابيثتاونإليزابيثفيبمدرسةالتحقوقد.الشمالية

)جامعةكنجبكليةالتحقثمنيوجيرسيفيحالئا(

حاليا(.كولومبيا

الأمريكيةالثورةخلالأم،776عامهاملتونعين

و1777عاميبينوعمل.نيويوركمدفعيةلسريةقائدا

جورجالجنرالمنمقرباومحساعداسكرتيراأم781

واشنطن.

واشتغلنيويوركفيالمحامينبجماعةهاملتونالتحق

منمفوضاأصبحم،1782عاموفى.هناكبالمحاماة

عامللماليةوزيراأصبح.الاتحاديالكونجرسلدىنيويورك

الصناعةتشجيعأجلمنإجراءاتبعدةوأوصى،ام978

بنالصراعأدى.هاملتونتوصياتجزئياواتئالكونجرس

الثامنالقرنمنالتسعينياتأوائلفيوخصومههاملتون

تزعم.الدولةفيسياسيينحزبينأولنشأةإلىعشر

حكومةإنشاءيحبذكانالذيالفيدراليالحزبهاملتون

بزعامةالجمهوري-الديمقراطيالحزبأما.قويةفيدرالية

فييرغبفكان،ماديسونوجيمسجيفرسونتوماس

ضعيفة.وطنيةحكومة

الماليةوزيرمنصبمنأم597عامهاملتوناستقال

،الكونجرسفيالمعارضةولاشتدادشمخصيةماديةلأسباب

العامة.الحياةفينشالااستمرأنهإلا

أرونالسياسيخصمهأصابهام،408يوليو11فى

التالي.اليومفيوتوفيناريينبعيارينبير

الساصعلىهاملتونجزيرةتقع.!جريرةطملتون،

جزرمجموعةضمنأستراليافيلكوينزلاندالشمالي

كم027بعدعلىالكبير،المرجانيالحاجزفيكمبرلاند

.ماكايشمالكم8و.تاونسفيلجنوب



وليملسيرا،ملتونها04

فيتقعهاملتونجزيرة

ال!جيرالمرجانيالحاحز

جررمحموعةضم!

أبرزسوهيكمبرلاند.

السياحيةالمشجعات

الأسترالية.

تحتويوهيسياحيا،منتجعابوصفهاالجزيرةتطويرتم

للحياةومتنزهالسفنل!صلاخعائمحوض002على

نادعلىالمشجعويحتويهكتارا.08مساحتهالفطرية

منوعدد،مطاعموسبعة،سباحةبركوست،رياضي

يم!ضهمطاراتمدرجوهناك.للمؤتمراتوقاعة،الحوانيت

نفاثة.طائرةالمشيعاب

عامالخرائطفيمرةلأولهاملتونجزيرةاسمظهر

،نيرسجورحالبريطهانيالقائدبهمسئقامبعد،ام866

والمسماةالجلاأ!ةصاحبلحكومةالتابعةالسفينةقبطانوهو

عامحتىالس!صانمنخاليةالجزيرةكانتسلماندر.

بتوقيعماكدونالدجونيدعىطبيبقامحينأم،039

عامحتىالجزيرةتلكفيوبقي،للرعىإيجاراتفاق

،أم759عاموفي.موديبيرسيمحلهوح!!ام،519

بشراءكوينزلاند،منأعمالرجلوهووليمز،كيثقابم

.الغزلانلتربيةتجاريةمزرعةلإقامةالمستأجرةالاراضي

الجزيرةتطويرعلىأم979عامكوينزلاندحكومةوافقت

عامالمطارمدرجافتتاحوتم!مياحيامنتجعالتصبح

.أم849

.النفاثالقاربانظر:.وليمالسير،هاملتون

-أ)888الأصغرهايزجونهاموند،

براءاتمنالمئاتحازأمريكيمخترعأم(.659

منوالعديدوالتلفازوالراديوللرادارتطويرهفيالاختراع

.ال!خرىال!ئهربائيةالأدوات

ساعدتوقدبعد.عنالتحكمجهازتطويررائدكان

والطائراتالسفنفىبعدعنالتحكمأجهزةفيأدواته

خلالالأمريكيةوالبحريةالجيشمنكلاوالطوربيدات

أيضاهامونداخترعوقد.والثانيةالأولىالعالميتينالحرب!ت

التحكمعرباتوتوحيدتثبيتإلىأدتكهرلائيةدوائر

بعد.عن

صناعةتطويرفيمهمادوراالدوائرهذهأدتوقد

الراديونظامتطويرعلىهاموندعملوقدالصوارلق

.القصيرةللموجات

بالولاياتفرانسيسكوسانمدينةفىهاموندوأ!د

.أم019عامسلجامعةفىوتخرخالمتحدة

ام(.699ا-)129جوانالسيدةهاموند،

أصبحتالمولد،نيوزيلنديةندي،صوتصاحبةمغنية

فىالغناءدرست.موسيقيةحفلاتوفنانةللأوبرا،مغنية

موسيقيةحفلةفيالمسرحعلىمرةأولوظهرتأوروبا

فيكانالأوبرافيلهاظهوروأولام،389عامبلندن

4691عامىبينالفترةفيتجولتام،939عامفيينا

الموسيقيةللحفلاتكفنانةألحمتراليافيأم949و

.أم469عاموتقاعدت

أوائلوعاشتكرايستتشيرشمدينةفيهاموندولدت

بطولاتفيتنافسكانتحيثأستراليا،فيحياتها

العالميةالحربأثناءإسعافلسيارةسائقةوعملت.الجولف

الثانية.

حكمتال!باطرةمنسلسلةهانألمحرة.أسرةهان،

لآحكمتحتوازدهرت.سنة004علىتزيدلمدةالصين

مثلوقويةواسعةالصينوأصبحت،والآدابالعلوم،هان

أنفسهميسمونالصينيونيزالولا،الرومانيةالإمبراطورية

الصعينحققتهاالتيبالإنجازاتاعترافاوذلك،هانآل

.الفترةتلكخلال
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الثانيالقرنفيهانإمبراطورية

الإمراطوريةالحريمهةأهدهتبيى.اللإدي

بهاحدتوقدلها.مساحةأكبر!ى

الميلادقبلالتاىالقرنليهائلتوسع

فيعرلاالإمراطوريةتوسعةتمتحيت

تاريح!ىمرةولأولالوسو،آسيا

أورو!ا.معالصيرردطتم،البريةالتحارة

دواتأقحلت،الميلاديالتاىالقردو!ي

العطم.السوردتحمالليأراصإلىهان

هانإمبراطورية!

الرومانيةالإمبراطوريةف--أ

التجارهطقصس!

رئيسيةمدن

الحاللةالصينحدود

العظيمالصينسورحم!د!-+!و

ميلأ075005

كبى

بعدوذلك.م،ق202عامهانأسرةبانجليوأنشأوقد

هانآلحكمانقسموقد.باجليوانظر:شن.أسرةسقوط

عاممنالأولىهانأسرةالممتمرتحيثفترتينإلى

)أكسيانشانجانعاصمتهموكانتم،8عامإلى.مق202

إلىم25عاممنعاشتفقد،الثانيةهانأسرةأماحاليا(،

إلىشانجانلوقوعونظرا.لويانجعاصمتهاوكانت،م022

حكمفترةتسميانالفترتانكانتفقد،لويانجمنالغرب

إلىم8عاممنالصينوحكم.والغربيةالشرقيةهانأسرة

أسرةألمس!الذيوهو،هانجوانجيدعىثائررجلم23

هانأسرةأستعادتوون،أسرةسقوطوبعد.هسين

سلطةليوأسرةسقوطبعدهانلأباطرةوأصبح.السلطة

حكوميةمناصبالكنفوشيونالعلماءوتقلد،قويةمركزية

الدولةفلسفةالكنفوشيةووديالإمبراطورجعلوقد،مهمة

.م.ق87إلى041منالفترةحكمإبانالرسمية

الكنفوشية.:أيضاانظر

أسرةحكمإبانشمانفانفيمركزيةجامعةبناءتم

باتباعهانأهصرةعهدفيوالنثرالشعركتابقاموقد.هان

العلماءوكتب،الانحتىمشهورالايزالواضحأسلوب

زجاجيخزفبإنتاجالفنانونوقام،للصينمطولأتاريخا

الحجم.كبيرةحجريةومنحوتات

الجنوبإلىهانأسرةعهدفيال!ينامتدتوقد

واحتلحالئا.بالتيبتمايسمىإلىوصلتحتىالغربى

الشمالية،وفيتنامالشماليةكورياحاليايسمىماهانمقاتلو

ربطت.والغربالشمالفيالبدويةالقبائلعلىوسيطروا

.مرة4لأووذلك،والصينأوروبامابينالبريةالتجارةطرق

ادخلوقد،العظيمالحريرطريقالطرقتلكأشهرومن

الرومانيةالإمبراطوريةإلىأخرىومنتجاتالصينيالحرير

الطريق.هذاعبر

ذويأوالعلماءبينالصراعبسببهانأسرةوانهارت

الإمبراطورية،الأسرةوأعضاء،الرسميةالمناصب

الأربعةالقرونوخلال.الجيشوجنرالاتوالمستشارين

دويلاتإلىالصينانقسمتالخلافاتهذهتلتالتي

.متناحرة

الصين.:أيضاان!

ألمافيكيمياءعالمام(.689-)9187اوتوهان،

بشطرلقيامهأم،449عامالكيمياءفينوبلبجائزةفاز

وقد.النوويبالانشطارالذرةشطرعمليةتسمى.الذرة

اكتشافالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالعلماءاستخدم

القرنأربعينياتأوائلفيالذريةالقنبلةليطورواهان

الانشطارلعمليةسلميةاستعمالاتواكتشفت.العشرين

الوقت.ذلكبعدالنووي

كانبينما،أم389عاماليورانيومذرةهانشمو

اليورانيومقذفتأثيرستراسمانفريتززميلهمعيدرس

منجزءاغيرتهذهالقذفعمليةأنفوجدا.بالنيوترون

عنيقلنوويوزنلهامادةوالباريوم.باريومإلىاليورانيوم

العالمانبين،أم939عاموفي.اليورانيوموزننصف

انقسامعننتجالباريومأنفريشوأوتوميتنرليزالفيزيائيان

.اليورانيومذرة

ل!**ح!!مص!!-ز

كا..كاأولرويا33كاس!يرياث!!عير!*

"5ح!،برصر---!خحخ--1ح!الشماللهونالهان.وسلم4ء

كا*3(0بحر

وء.ءكا.لزكستاض*!صألياطن

كا؟3"4اليشووثر?!-.ى!!كاصس/ر!3!جعي!!----،سحمث!!إ6 دا"!دا!ال!ممدالى!دق

ي!.كمجهوهو3

3/بارثيا3سالااصالطر!سحلهوولمم!فثرلآ!ك!لالا.يهبعطمى

كهلعرلجزيرآ-لاادورفيش!ر!زرالتيبت.ولم

كاعي!إ\3*كم---ص!1!ينجدسئبرلملمابم3ص.

آء3كاكالاص!لمجحرح!مم!بهؤانجزهوءالمبحرالفلين

ا-يربر-سصصسهسس+الهئد!ئم!

ءفويم!تكا!العررر؟حرأ3ادزرضاحلبر!!؟لمي؟الضمي!ايم!صأح

كا ض!أ،.ء،إ،لم!ر!وألصارىصآ

!لا!اا!كلعهح!ص
الهنديالمح!"!،"ح!!!(كأءععءلم!بر
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أضوريوم.واالأكتنيومامنهاكثيرةمشعةموادهاندرس

مشعفلزاحضشاففيمميتنراشتركأم،179عاموفي

.البروتاكتينيوم:ال!إ.بروتاكتينيوميسمى

علىوحص!!ألمانيا.فيفرانحفورتمدينةفيهانلدر

وانضم.أم!.أعامماربورغجامعةمنالدكتوراهشعهادة

)يسمىللكيمياء،ويلهلمالقيصرمعهدفيالتدريسهيئةإلى

هانووصما(.جوتنجنمدينةشيبلانكماكسمعهدالان

.أم469عامالمعهدمديرمرتبةإلى

افيووية.الطاقق:أيضانوا

بابخ.ليوانظر:كاوتسو.هان

-379هـ،363-)326الأندلسيهاننابن

أعلاممن.الأزديهانئبنمحمدالحسنأبوم(.739

لإشبيلياوأصد.الفاطميةالدوأ!ةعصرفىالأندأسميينالشعراء

وحصان.ألبيرةمدينةوبينبينهامتنقلالهاونشأبالأند!،

الأدبادراسةمنوافربحظابنهفخصوشاعرا،أديباوالده

والشعر.

ا!-،وابنهالناصرعبدالرحمنعصريفينشأوقد

خلافةعصر،الذهبيعصرهافيالاندلصركانتحين

قرطبة.

وعمرهإفريقياشماليإلىهاجر.بالفلسفةمولعاكان

المعزقائدأصقليابجوهرواتص!!سنة،وعشرونست

الفاطمي.اللهلدين

لحكومةمساوئةكانتالتيالفاطميةبالدعوةتعلقلماو

وعندما،الخاصشاعرهأغاطمياالخليفةجعله،الأندفس

ماتوأممنه،بهيلحقأنهانئالنأرادمصرلفتحا!عزسار

عندهانئابن:خلكانابنيقول.إليهطريقهفىوهوببرقة

متأسفاالمعزقالو.المشرقأهلعندكالمتنبيالمغربأهل

شعراءبهنفاخرأننرجوكناالرجل"هذا:موتهعلى

.ذلك"لنايقدرفلمالمشرق

إلىالأندلسمنهجرتهسببفيخلافهناك

فيأم؟الفلسفةفيإغراقهبسببذلكأكان،المغرب

الفاطميةبالدعوةاتصالههوآخرممياسيأحسببأم؟الملذات

حادثفيهانئابنمات.؟!الشيعيةالأفكارباوتأثره

غامض.مأساوي

الاتجاهحذوالشعريأسحلوبهفيهانئابنيحذو

يقارنونهالأندلسيونوكان،بالمتنبيمتأثراالجديدالمحافظ

مذهبهسماتهأهممنمميز،طابخاصلشعرهوكان.به

يغوصوكان.الشعريووضوحهووحدته،السياسي

وحرارةالتجربةصدقفيليخرجهاويتعمقهاللأفكار،

هذهمنمادتهاتستمدكانتصورهولعل.الإحساس

وقد،القويوالرنينالجرسذاتالعباراتوتلك،الألفاظ

والألفهاظبالغريبهانئابنشغفالمعريالعلاءأبولحظ

منذلكوعد،المعنىمصحالةالشديدالصخبذات

تطحنبرحىإلاأشبههلم!ما:قالحيثشعرهعيوب

قرونالم/.

:الغزلفيقوأصهشعرهرقيقومن

أبيكسيوفأمطرفكفتكات

فيكمراشفأمخمروكؤول!

محاجروفتكمرهفةأجلاذ

أهلوكولاراحمةأنتما

نجادهالطويلالئردذيياشت

ناديكفيالحكميكونأكذا

طارقاخيالكيدعونىكانقد

داعيكبالقنادعانيحتى

وفيموعدنامغناكأمعيناك

واديكأمألقاكالكرىوادي

التيوفخامتهاعباراتهورنيناللفظيةحدتهأمثلةومن

قوأ!ه:،المعريعليهعابها

شيظمأجردوقع:فقالتأصاخت

مخدمأبيضلمع:فقالتولثامت

حليهالجرسإلاوماذعرت

مخدمفيبرىإلالمحتولا

الذينالأندلسيينالشعراءأقدممنهانئابنويعد

ديوانهفبقي،عليهحياتهمووقفواللشعر،تفرغوا

محفوظا.

أبو)الغزل(بمالشعران!:.الحسنهالئ،ابن

.نواس

شعبأبطالأكثرأ؟م(.005-أ؟ء4).تواطلج

ظهرت.والبراعةوالمهاراتأسشجاعةباعرف.شهرةالملايو

المللايو،حولياتفيتواهاجعنواقعيةالأكثرالقصص

القصصتلكوصفتهوقدتقريبا.أم052فيوجمعت

القرنأواخرفيالمملكةسلطانخدمشابرجلبأنه

ضدمتنوعةمغامراتوبعد،الميلاديعشرالخامص!

البطوليةوالرواية.للمملكةأميراأصبحالخطرينالمعارضين

توا،هاجحكاياتفيتوجدأنيمكنتوالهانجالكاملة

عشرالسالغالقرنأواسطفياكتملتأنهاالمحتم!!ومن

عواملتحميهعطمابطلاتصفهالقصصوهذه.الميلادي

جميعمنيحميهالذيخنجرهتشمل،للطبيعةخارقة

موضوعتواهانجأصبحالحاضر،أ!قتاوفيالأخطار،ا

.والأفلامالقصصمنللعديدبطولة



34كو.،نديها

م(.9571-681)5ريكفريلىجورج،هانلىل

الموسيقيةبمؤلفاتهاشتهرالمولدالمانىموسيقيمؤلف

موشحتهوتعتبر.النصرانيةالدينيةالموشحاتالمسماة

حازتوقد.الموسيقيةأعمالهأشهرمنالمسيحالمسماة

التامئالقرنمنتصففى)الأوبرا(المومميقيةمسرحياته

فيالديخيةموشحاتهماثلتشهرة،الميلاديعشر

كذلكهاندللحن.عام002دامإهمالبعدجودتها،

)الأوركسترا(،الموسيقيةالفرقموسيقىمنالعديد

مومميقيينبضعةقبلمنللعزف)معدةالحجرةموصميقى

المنفرداللحنموسيقىوكذلكالعدد(،قليلجمهورأمام

القيثاري.للبيان)سولو(

وصولعندإنجلتراعلىجديدةتزاللاالأوبراكانت

ممنواتهخلالالنبلاءبينشعبيتهاأفضلواستعادت،هاندل

لمحبيالميسورةالوسطىالطبقةانضمتثم،هناكالأولى

وانتقلالشعبيةالأغانيذاتالإنجليزيةالأوبرامسرحيات

الغابىفيوالكوميديةالخفيفةالأوبراتإلىالنبلاء

.الشبابللإيطاليين

النصرانيةالدينيةموشحاتهغالبيةهاندلبنى.أعماله

وكانت.القديمالعهدمنمعظمهاقصصأساسعلى

تلكوكانت،لذلكالاستثناءهيالمسيحموشمحة

صديقجبنيزتشارلزجمعهامقالاتمنتتكونالنصوص

موشحةفىدراميعملهناكوليس.الإنجيلمنهاندل

منسلسلةفيالنصرانيةأسرتوضحأنهاغيرالمعسيح،

وولادتهالمسيحمجيءنبوءةتوازيالتيالموسيقيةالقيم

وبعثه.وموتهوحياته

هاندلىجسدحقا،همومناحمللقدأنشودةوفي

هاندليبينهالولوحهأنشودةوفي،عميقةبأنغامالحزن

إلىالفرقةتقسيمفيوخاصةالموسيقيةالمقطوعاتتأثير

مختلفة.فقرةمئهماكلتغنيمجموعتين

أم973شاولهيدراميةهاندلمسرحياتوأكثر

.الموشحاتفيأسلوبهمنقريبةوهى

ويوضح.شاولقبلأوبرا04منأكثرهاندلكتب

أم(،72)4قيصريوليوسأوبرامنلكلالحديثالإخراج

نأم(،1)735السيناوأوبرا

فيهامرغوباتزاللاأعماله

وبعضهاعاطفيتنوعوذات

هاندليرتقىأنفيسبباكان

الملحنين.أكبرمصافإلى

015منأكثركتبكما

وأهمها،مومميقيةمقطوعة

ووترميوزيكهمااثنتان

هاندلفريدريكجورجأم(771عام)حوالي

منالعديدهاندليألفوقدأم(.)974ميوزيكوفيروركس

المؤلفاتمنوالعديدأوركستراوحفلاتالفرديةالموسيقى

تصويريةموسيقىمعفرديةأغانيتمثلوالتيالموسيقية

الملأوركسترا.

-)1885فريدريكالسيربيج،هاندلي

.الطائراتتصميمفيإنجليزيورائدمهندسأم(.269

،ام409عامفيأنشأجلوسمترشاير.فىتشلتنهامفيولد

المنتدبوعضوهارئيسهاوكانالطرانلمهندسيشركة

وفاته.حتى

الطائراتبصناعةبيجهاندلىشركةتخصصت

عام)فى.0014المحركينذاتالطائرةوكانت.الثقيلة

وقد.القنابلقاذفاتوأقدمأضخممنام(189

فىكبيربشكلوهاليفاكسهامبدنطائرتااستخدمت

طائرةأماأم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

فىدخلتفقدسريعةنفاثةاستراتيجيةقاذفةوهىفكتور

.ام589عامالبريطانىالجوسلاح

شركةأنتجتهاالتيالمدنيةالنقلطائراتوكانت

وهيرمسهانيبالطرازمنطائراتتشملبيجهاندلي

وهيرالد.

أمريكيملحن.م(8591-1)873ك.و،هاللىي

)البلوز(الزنجيةاللأغانيهاندييخترعلم.الزنجيةللأغاني

معروفاأصبحلكنه،الشعبيةالمومعيقىمنشكلاتعدالتي

عريض.لجمهورالموسيقىقدملأنه،الزنجيةالأغانيبأبي

تجاريا،والناجحةالمبكرةالزنجيةالأغانيبعضهانديكتب

سانتأم(،)139ممفيسالزنجيةالأغنيةتشملوالتي

بيلشارعأم(بم19)5تيرنرجوأم(،19)4لويس

ام(.19)6

كريستوفروليمولد

بولايةفلوريدافىهاندي

نم+رالمتحدةبالولاياتألاباما

"كلحم!!؟!س"!مدينةإلىوانتقل،الأمريكية

سنة!فيتنيسيبولايةممفيس

3--وكون.تقريباأم809

فىفيتجولتالتيالخاصةفرقته

وفي.سنواتلعدةالجنوب

هان!يكوالقرنعشرينياتبداية

إلىهانديانتقل،العشرين

للموسيقى.الخاصةشركتهإنشاءفيوبدأنيويوركمدينة

ناشرااستمرلكنه،حادثةإثربالعمىأصيب،أم439وفي

الذأتيةمميرتهكتب.الموسيقيةللحفلاتومتعهداومؤلفا
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المومسيقي!تعنوكتبأم(،419)الزنجيةالأكانيأبو

المغناةغيرالأمريكيةوالأغانيأمريكافيأصسودا

أم(.49)4

البرلمانجدساتلمحاضرالرسميالتقريراسمالهالرارد

)كلمةالحرفيةالنصوصعلىالهانزاردويحتوي.البريطاني

.أ!ورداتاومجلسالعموممجلسمنك!!لمحاضر(كلمة

عمدمااليوميةالتقاريرالبريطانيةالمطوعاتإدارةوتنشر

مجموعةأيضاوتصدر،الانعقاديةدورتهفيالبرلمانيكون

اأ!أحصام!اوالعنوان،والفصليةالاممبوعيةالتقاريرمن

)هانزارد(.البرلمانمناقشات

أضقاريرانشرفيكوبتوليملدأ،أم308في

حقوقهباعأم،181وفي،اخبرلمانلمناقشاتالمصححة

هانزارد،كورسنتوماس،المطبعةعاملإلىللطبع

البرلمانلمناقشاتهانزاردعنوانتحتالتقاريروامشمرت

خرىالأالمؤسساتبعضواستمرتأم،298حتى

م!ضبأنشىحين،أم909حتىالتقاريرنشرفيالختلفة

بنشرها.بدأالذيالملكيالقرطا!ميات

.الجذام:انف!إ.مرص،هالسن

مقاطعةعاصمةو،للسياحةصينىمركزطلعتشو

المدينةتقع.نسمة852191.1سكانهاعدد.زينغ

ومن.شنغهايغربيجنوباك!ا06يبعدخليجعلى

والحديدوالإلكترونياتالكيميائياتالصناعيإنتاجها

الغربيةالبحيرةالسياحمنالعديدويزوروالحرير.والفولاذ

وفيالشاطئامتدادوعلىبهانغتشو.المشهورةالخامسة

والتماثي!!الحدائقمنالعديديوجد،بالبحيرةجزرأرلغ

وخلال.ا!لأسماكصغيرةقريةهانغتشووبدأتوالمعابد.

ونمتتجاريامركزاأصبحت،الميلاديأسسادساالقرن

الأباطرةجعل،الميلاديعشرالثانيالقرنفي.بسرعة

القرنوفي.عاصمتهمهانغتشوسودغأسرةمنالصيميون

كبرياتمنهانغتشواصبحت،الميلاديعشرالثالث

تيينغثورةأثناءبوحشيةالمدينةودمرت.العالممدن

وا!متعمرأخيرا.بنيتولكنهاأم(،486-81ء.)

العالميةالحربنهايةحتىأم379منهانغتشوأسابانيونا

فىالصناعاتمعظموتطؤرتأم،459فيالثانية

فيالسلطةالصينيونالشيوعيونتولىأنبعدهانغتشو

.أم949عامالبلاد

.ووهان:انظر.هائكو

تاريحية(.)لبذةعمةلناالكرةا:نظرا.صرج،فك!

ألمانيطبيبأم(.-1843)755صمويل،هائمان

هانماناعتقد.الأمراضلمعالجةبالمثلأضداوياطريقةاخترع

صحيحشخصفيأعراضايحدثالذيالدواءأن

التداويان!:.المريضفىنفسهاالأعراضمميشفي

عامالعقلانيةالطبمبادئالكبيركتابههانماننشر.بالمثل

يشفى:الرئيسيةأفكارهعلىالكتابويحتوي.أم081

كلمافعاليةأكثرالأدويةتصبح،يشابههماشيءكل

دواءمنأكثراستعمالعدميجب،وارتجتكثافتهاخفت

فيميسنمدينةفيهانمانولدواحد.وقتفيواحد

.هانمانصمويلفريدريككريستيانأش!صاما!اواسمهألمانيا.

مدينةوخصوصاكثيرةألمانيةمدنفىأ!ب11مارسوقد

باريس.فىثم،ليبزج

هيوالمدينة.ألمانيافيالمدنأكبرمنواحدةهالولمحر

سكانهاعدد.السفلىس!سسونياولايةعاصمة

،أم241فىامتيازاهانوفرمنحت.نسمة892.805

.ام866إلى1815منهانوفرللمح!!عاصمةوجعلت

الأدواتمنتجاتهاوتشملصناعيمركزهانوفر

التبغومنتجاتالمطاطيةأعسيعواأ!رباتواوالالاتان!ضبية

صناعيامعرضاالمدينةوتقيم.أجسكويتارأحشو!صولاتةوا

عبروتجريالحديديةالسككمركزأيضافروهانو.سنةك!

ميتيلاند.قناةالمنطقة

الثانيةالعالميةالحربأثناءبشدةبالقسابلهانوفرقصفت

من،التاريخيةالمبانىمنعددوفيهابناؤها،أعيدولكن

الرائالميلادي،القرنفيبنيتالتيالقوطيةالحنيسةبينها

الخامسالقرنإلىتاريخهايرجعالتيأغديمةاالبلديةودار

السالغالقرنإلىالحدائقتاريخويرجع.الميلاديعشر

.الميلاديعشر

ألمانيا،بشمالييعرففيماالتاريخيةالمنطقةها!!ر

وهي،منتخبةمقاطعةام296عامهانونروأصبحت

نأيمكنوالذي،المنتخبحاكمهاعلىيطلهتالتىالمقاطعة

الرومانيةالإمبراطوريةفيالإمبراطورانتخابفييساعد

جورجلهانوفرالمنتخبأصبح،أم471وفي.المقدسة

حتىمتحدتينوإنجلتراهانوفروبقيتإنجلترا.ملكالأوأ!

.جورجللملكالذكورالورثةأخرماتعندماأم837عام

وأصبحتام866فىهانوفرسلطةعلىبروممياواستولت

الغربية.ألمانيافيالجنوبيةسكسونيامقاطعةمنجزءاهانوفر

وإمدنوهانوفرحوتنجنمدنتشملهانوفرومحطقة

هىالرئيسيةهانوفرمنطقةسكانوحرفة.وأولدنبيرغ

منطقةتوفركما.صناعيمركزأيضاالمنطقةل!شالزراعة

.والمعادنالخامالصناعةخشبهارزجبال



54هانيبال

علىتقعهانوفربلديةدار

طبيعىممظرذاتأرض

علىهانوفروتقع،خلا!

برمن،لتحرقكم79بعد

عاصمةكانتولقد

ال!نوممطهانوفر.لمملكة

وصناعيةتجاريةمدينة

.كبيرة

،الهنديالملحميالشعرفىالقردةقائدطلو!!

القردةجيشهانومانيقود،القصيدةهذهوفيالرامايانا.

وفييانا.راطانظر:.راماالبطلأجلمنيقاتلونالذين

)مسرحكولتوايانجفيمهمارمزاهانومانيعدإندونيسيا،

مسخالملايويةباللغةالقصةمنالمترجمةالنسخةوفى(.الظل

بركةفياستحماأنبعدقردينإلىديويصيتاوزوجتهراما

البشرية،الصورةإلىأخرىمرةأعيدا،ذلكوبعد.محرمة

قردا.مسخهانومانابنهماولدعندماولكن

إندونيسيافىالناسمنالدهاءأخذهانومانأنويبدو

والمسرحياتوالرسوماتالرقصاتتصورماحعسب

رقصةتصور،بالىجزيرةوفي.الإندونيسيةوالتماثيل

لانكاإلىهانومانرحلةالقردةمنفرقتهامعكيكاك

.هناكومغامرته)سريلانكا(

بعدفيهاالمدنكبرياتوثانية،فيتنامعاصمةطلوي

تقع.نسمة.855.803ءسكانهاعدد.منههوشيمدينة

الخصيب.الأحمرالنهردلتارأسفيهانوي

الحادياقرنمنلفيتنامعاصمةهانوياستخدمت

هوأصبحتعندما،أم208حتىالميلاديعشر

،م5491فيفيتناملتقسيمالعالميةالاتفاقيةوبعد.العاصمة

وفي.الشماليةالشيوعيةفيتنامعاصمةهانويأصبحت

الفيتنامية،الحربوأثناءالعشرينالقرنستينياتمنتصف

لتفاديالريفإلىالصناعاتمنالكثيرنقلهانويأعادت

الأمريكية،المتحدةالولاياتقبلمنبالقنابلالقصف

دونالمدينةتركلكنه،الصناعيةالضواحيدمروالذي

عامجنوبهاعلىفيتنامشممالوسيطرتقرلمجا.إصابة

وجنوبشمالتوحدوعندما.الحربنهايةعندأم759

عاصمةهانويأصبحت،واحدةفيتناميةدولةفيفيتنام

.الموحدةالدولة

مدينةوتقع،نويوميناءمهمتجاريمركزوهانوي

خليجمنبالقربهانويمنكم98بعدعلىهايفوج

المدينةوتنتج.تصنئالأغذيةالصناعاتوأهم.تونكن

المكاتبوتشغل.الزراعيةوالالاتوالسجائرالدراجات

الفسيحةالشوارعمنالكثيروالبيوتوالمحلاتالحكومية

والقطاراتبالدراجاتالشوارعوتزدحم.هانويفي

فقطفيقودهاالسياراتأما،والناقلاتالكهربائية

الرئيسيالمركزهيهانويوجامعة.الحكوميونالمسؤولون

.فيتنامشماليفيالعاليللتعليم

.ووهانانظر:.هائيالج

نىدولةورجلقائد.م(.اق83-2)47هائيبال

ساعدتهإفريقياشماليفىقديمةمدينةوهي،قرطاج

تجاوزعلىالقياديةوقدرتهالممتازةالعسكريةأسعتراتيجيته

ووحدجيشهمنبكثيرأكبرجيشاوهزم،الكبيرةالمعوقات

وتمتعقيادتهتحتالاجتماعيةالجذورمخقلفمنالناس

وثقته.الجيشبحب

ووالدهقرطاجفيهانيبالولد.حياتهبداية

باركاهميلكاركره.جيشقائدأيضاكانباركاهميلكار

للتقاليدونوا.لهمالرئيسىالعدومدينتهوكانتالرومان

ذهب.للرومانعدوايكونبأندائمايقسمهميلكارجعل

حكمتهاأرضوهيطفل،وهوأسبانياإلىأبيهمعهانيبال
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الحراالمسظرهدايصور.الثاليةقرطاححر!فيالرومارحار!هانيال

فىراماموقعةديأ!هاليماسيجيوقواتهرمتقدو.السلامحوليتباحتاد

ضدالجنودقادشائاهانيبالكانوعندماجزئيا.قرطاج

وأصبح.القرطاجيةالقوةزيادةفيوساعدالأسبانيةالقبائل

عمرهكانعندماأ!مبانيافيالقرطاجيالقائدهانيبال

قبلالثالثالقرنعشرينياتوفى.سنةوعشرينخمسا

توسئبسببوالرومقرطإجبينالمشاكلتطورتالميلاد،

912في،للرومالاسبانىالحليفساجونتماوهاجمهانيبال

الحربوهي،قرطاجضدالحربالروموأعلنت.م،ق

..مق182فيالثانيةالقرطاجيةالبونية

هانيبالأده!،الحرببدايةفى.العسكريةحملاته

يصلبجنودأ!مبانيامنبدأ.الجريئةبمناوراتهالرومان

وجبالوفرنساالراينبهماوعبر06لأ...إلىعددهم

وقبائلوالبردالجليدقتلوقد،الإيطاليةروماودخلالألب

ووصل.الألبفيالقرطاجيينمنالعديدالضاريةالجبال

000.26ومعهإيطالياشمالىفىألبوواديإلىهانيبال

لأنهاالفيلةبعضأيضاوجلب.حصانآلافوستةجندي

الدباباتتفعلكماالأعداءصفوفبعفالأحيانتشتت

وخمسمائةألفبينماجند،ذلكبعد.الحديثةالمعاركفي

وهم،بالسلتيسمونأيضاوالغاليون.الغاليينمنوألفين

.الرومانأعداءحيثألبوواديمن

لوقفكمحاولةصقليةمنرومانيةجيوشواحضرت

فيوهزمهمكمينفىالرومانخدعولكنههانيبالتقدم

وهما،اليمينإلى،هانيمالمعمقابلةفياليسار،إلى،الرومانيسيميول

..مق202عام!!ريقيالتممال

فيإيطالياوسعطإلىهانيبالوتحركتربيا.نهرمعركة

جيشه،لملاحقةالرومانيالجيشخدعوهناك،.مت217

شواطئعلىكمينفيالرومانهانيبالحطمذلكبعد

تراسيمينو.بحيرة

منعدداأقلنفسههانيبالوجد،.مق612وفي

هانيبالونظمإيطالياجنوبيفيكانيفيبكثيرالرومان

أحاطالمركزالرومانهاجموعندما.قوسشكلفيجنوده

وسحقوهم.لهمالأقوياءهانيبالفرسان

يومفيالأعداءجنودمن000.05القرطاجيونوقتل

الروماني.الجيشتكبدهانهزامأسوأيعدواحد

هانيبالأصئمستقبل،كانيبعد.التحولنقطة

كمسب.قرطاجوضدضدهحالأانقلبالتيارلكنجيدا

وسيراقوسةومقدونياإيطالياشمالىفيحلفاءهانيبال

عنمشغولينأصبحواحلفائهبعضلكن،وصقلية

معإيطاليامراكزفىحلفاءللرومانيزالولامساعدته

التعزيزاتمنععلىقادرينفأصبحوا،جنودهممنالعديد

الرومانيالقائدطرد،ذلكوأثناء.هانيبالإلىالوصولمن

وفيأسبانيا.خارجالقرطاجيينمميبيوكورينليوسبوبليوس

لبلادهالعودةإلىهانيبالدعاكاإفريقيا،غزا،.مق402

زامافيسيبيويدعلىهزموأخيرا..مق302فيإفريقيا

عامالحربوانتهت.م،ق202فيإفريقياشمالي
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هانيبالمحاولاتمنالرغمعلىالرومبانتصار.مق102

الجريئة.

أنفسهمبحكمللقرطاجيينالروملحممح.الحرببعد

سريعاوضعهاقرطاجواستعادتالحكومةهانيبالوترأس

سهـ!!أنبعد،.مأق59فيشرقافرلكنه.قيادتهتحت

منحمايةووجد.تسليمهبطلبيقومونسوفالرومان

بدخوليهمكانالذيسورياملكالثالثأنطيوخوس

هانيبالخبراتمنأنطيوخوسيستفدولم.الروممعحرب

وهرب،.مق918فيالحربوخسرقليلاإلاالعبقرية

طلبعندماوانتحرالحاليةتركيامكانبثينياإلىهانيبال

تسليمه.الروم

البونية.الحروبباركا،هميلكار؟قرطاج:أيضاانظر

وزوجة.زوج،الأمريكيينمنلاثنينعائلةاسمو!

فيعملأم(.876-1018)هاوجريدليصمويل

إلىذهب،ام482عاموفي.للإصلاحكثيرةمجالات

.الأتراكضدحربهفيالقطرلذلكالعونليقدماليونان

منالتخفيففيعاونكماوجرأحا،جندياهناكوخدم

بوسطن،إلىعادثم.الحروبمزقتهمالذينالناسعناء

مديرأولأصبح،ام832عاموفى،ماساشوسيتصبولاية

مدرلممةالانوهي،العميانوتعليملتربيةإنجلاندنيولمدرسة

الولاياتفينوعهامنمؤسمحةأولوهي،للعميانبيركنز

فيالمنيةوافتهحتىالمدرسةيديرهاوواستمر.المتحدة

.ام876عامينايرمنالتاسع

مجالفىعملهفيمانهوراسبمعاونةأيضاهاوقام

مجالفىعملهافيدكسدوروثياعاونكما،التعليم

فيهاو،واردجوليازوجتهمعواششرك.العقولمرضى

فيهاوساعدوقد.حرةصحيفةوهى،الكومنولثتحرير

بولايةيحتفظلكىالأموالوجمع،الهاربينالعبيدإنقاذ

الحكومةخدمةفيكانكمافيها.لارقأرضاكنساس

هاوولدبعدها.أوالأهليةالحربأثناءفىسواءالفيدرالية

الإلغائية.الحركةانظر:.بوسطنفي

،كافم(.0191-181)9هاوواردجوليا

كلماتكتبت.الاجتماعيالمجالفيوعاملة،ومحاضرة

.الأمعيدفكرةأدخلتالتيوهي،الجمهوريةبمعركةتشيد

السيداتأشهرمنواحدةوكانت.الأمعيدانظر:

عصرها.فيالأمريكيات

.نيويوركمدينةفيبارزةأسرةفيهاوالسيدةولدت

ثم،أم843عامفىهاوجريدليصمويلمنوتزوجت

،ومسرحيات،شسعريةقصائدوألفت.بوسطنإلىانتقلت

عاموفي،الكومنولثصحيفةتحريرفيهاوعاونتكما

بزيارةقامت،الأهليةالحربشبتأنبعد،ام861

ألهمتوهناك،واشنطنمنالقريبةالحربيةالمعسكرات

"جسمولحننغمةعلىالجمهوريةمعركةنشيدبتأليف

في،الشهريةأتلانتيكمجلةفيونشرت"،براونجون

لقوأتحربأغنيةوأشهرأهموأصبحت،التاليالربيع

الاتحاد.

متزايداهاوالسيدةاهتمامأصبح،الحربانتهاءوبعد

،أم868عاموفي.الاجتماعىالعملمجالاتفي

وقدمتإنجلاند،نيوفيالمرأةناديتنطمفيساعدت

أدتكما.الناديرئيسةبوصفهاكثيرةلسنواتخدماتها

المطالبةإنجلاندنيولجمعيةرئيسةكأولكذلكخدماتها

بالسلاممهتمةكانتكماألاقتراع،حقالمرأةبإعطاء

جمعيةفيالأمريكيالفرعقيادةإليهافأسندتالعالمي

النسائى.العالميالسلام

الموضوعاتفىوكاتبةمحاضرةهاوالسيدةاشتهرت

وتضم.المرأةحقوقإلىبالإضافةالأخرىوالثقافيةالأدبية

والتعليمالجنسام(،086)عامكوباإلىرحلةكتاباتها:

فولرمارجريتام(،881)الحديثالمجتمعأم(؟)874

م(.981)9الذكرياتم(؟1)883

قام،أمريكيمخترعم(.861-1817)9إلياسهاو،

عامفياختراعهحقوسجل.عمليةخياطةآلةباختراع

وأاختراعهتطبيقفيحقهعنمريردفاعوبعد.أم846

وجهـ،الحقهذأعلىالحصولفىنجح،بيعهأواستخدامه

يهدفالذيالدورإلىترمزهاوخياطةآلةوكانت.ثروة

الأيديمنبدلآالالاتاسمتخدامإلىالتحولزيادةإلى

عشر.التاسعالقرنخلال

وعندما.ماساشوسيتسبولايةسبنسر،فيهاوولد

تحميعصناعةيتعلملكيبوسطنإلىذهبشابا،كان

آلاتصانععندصبيايعملكانوبينما.الالاتوإصلاح

حدث،ماساشوسيتصبولاية،كمبردجفيعلميةوأجهزة

الذيالشخصبأنأحدهممنملاحظةمصادفةسمعأن

عاموفي.ثروةجمعمنسيتمكن،خياطةآلةينتج

فيغرزة2ء.تخيطكانتآلةصنعأتمأم،845

لتصريفها.سوقإيجادفيفشلولكنه،الدقيقة

فيمااختراعهحقوقباعوهناكإنجلترا،إلىهاووذهب

عامفيالمتحدةالولاياتإلىعادثم،الخياطةبآلةيتعلق

ومن،اخرونأخذإنجلترا،فيهاوكانوعندما،ام984

حملةوبعد.الخياطةالاتينتجونسنجر،إسحقبينهم

حقهأثبتنجاحها،علىعزمهعقدقدهاوكانطويلة

أنتجتالتيالآلاتكلعننصيبهعلىوحصلمخترعا

مخترعها.بوصفه

الة.،الحجاطةأيضا:انظرا



جوفريلسيرا،هاو48

سياسى.(-م6291)جوفريلسيراهاو،

نائبوظيفةشغل.المحافظينحزبإلىينتميبريطاني

ذلكقبلكان،أم099-9891عاممنالوزراءرئيس

عامامحامياكانقبل،ومن،أم839عامللخارجيةوزيرا

وشؤونللتجارةووزيرا،أم729-0791عاممن

منصبشغلثمأم،7291749عاممنالمستهلك

.ام839و9791عاميبينالمالوزير

فى،تالبوتبورتفىهاوجوفريإدواردرتشاردولد

بكليةتعليمهوتلقىويلز،بإقليمجلامورجانغرب

.كمبردجوجامعةونمثسشر

المحاك!،أماممحامياعمل،يةالعس!الخدمةأدائهلعد

.أم649عاممرةلأولالبرلمانفىعضواوانتخب

)مجرمأدغاللصم(.8181-1)787مايكلهاو،

تقررولما.بإنجلترايوركشايرفيولدأ!شراليا(أدغالفي

وصل،وسرقتهمالمسافرينعلىأطريقالقطعهنتيجةإبعاده

فيذلكوحصانتسمانيا،الانهيالتيلاندديمنزفانإلى

،ام481عامفيال!دغالداخلهاوهرب.أم281عام

التىالكبيرةالأدغاللصوصعصابةفيعضواوأصبح

منواحدةالعصابةوكانتهوايتهد.جونيقودهاكان

تارلفيوقسوةعنفاالأدغاللصوصعصاباتأحضر

عامفيالجيشأيديعلىهوايتهدقتلولماأ!شراليا.

العصابة.قيادةفىمكانههاوأخذ،ام481

إذاهاوعنالعفوالحاكمنائبمنح،ام817عاموشي

واتجه.عصابتهأعضاءعنوأفصئبهعلوماتنفسهسلمما

فىالنظرأعادوأ!نه،المفاوضاتأج!بمنهوبارتإلىهاو

،ام881عاموفى.ثانيةالادغالإلىوعادالخطوةهذه

العصابة.علىمدسوساكانجاسوسقتله

المشحدةالولاياتمجموعةب!تالوحيدةالولايةطواي

الشمالية.لأمريكاالرئيسيةالأرضعلىتقعلاالتي

قريبةجزيرة132تبلغالجزرمنسلسلةمنهاوايوتتكون

هاوايجزرفإنكذلك،الشماليالهادئالمحيطوسطمن

وعاصمتها.الجنوبأقصىتمثيالتيالولايةأيضاهي

كم.0863مسافةعلىوتقعهونولولو،مدنها،وأكبر

.المتحدةالود!ياتغريجنوب

الجزربينمنفقطسبعفىهاوايسكانيعيشويكاد

لتلكالشرقيالجنوبيالطرفتمثيالتيالرئيسيةالثمالى

أواهو،فىالسكانمن8%0نحويعيشوكذلك.السلسلة

هونولولو.مدينةتقعحيث

واعتدالطبيعتهاجمالحيثمنعريضةشهرةولهاواي

الألوانذاتوأزهارها،الزرقةالشديدةفبحارهامناخهابم

موجزةحقائق

سممة.2741151:السكانعدد

!-61.2لأ751:المساحة

شهرفىالحرارةمتوسط،م52.ينهايرشهر!ىالحرارةمتولممط:المناخ

.2ءم4يوليو

:ارتفاعأقل،م224"5ويبلغكياماونا:ارتفاخأقصى:الارتفاع

الساحل.دإراءالبحرسطهمحمستوى

سيتى.ليرلهولوأسلو،:لكبرىاا!لدن

الصناعة:ارهور.،الأدماناسالسكر،قص!:الزراعة:الحاصلاتأهم

،الحجارة:التعدين.النفطومنتحاتعاتامطبر،الغدائيةالمواد

.الحصباء،لرملا

هاوايأوأوهاوايلوا،البولينيزياشئيسىالاس!:هاوايتسميةأعل

البونيحيري.أعوط!الأسطورىاالاس!وهوكي

تعميألوهاوكلمة،للممبحالصداقةوتع!-!ا!ها،أولاية:اللقب

.هاوايدلعةالحص

كل،الكبيرةوشلالاتها،الباسقونخيلها،تألقهافىاشاهية

إذاحتى،المثيرةالمناظرذاتالجزرهذهجاذبيةمنيزيدذلك

الزهر.بأكاليلأهلهاتلقاهمأرضهاالسائحينأقداموطئتما

المسماةالتقليديةالأعياداس!ياحىالجذبمظاهرومن

هولا.اسمهفإنهاوايفيالرقصأمالواووس،

المحيطجزرسكانمنتأتىالمزدهرةالعاداتوبعض

المستوطنونوهمالبولينيزيين،يسمونالذينا!ادئا

فقدعاداتمنذلكعداماأما.هاوايلجزرالأصليون

وفلبينيةيابانيةأصولإلىالمنتمينأ!سكانهانشأتهانسبت

بينالوحيدةهيوهاواي.وسامويةوكوريةوصينية

مايوفاكانتالتىالأمريكيةالمتحدةالولاياتولايات

مستقلة.مملكة

ثلاثإلىالجزرتلكالجغرافيونيقسم.السطح

الجنوبفيرئيسيةجزرثماني-أ:رئيسيةمجموعات

جزر3-الوسطفيصغيرةصخريةجزر2-الشرقي

تكونتقدالجزروهذه.الغربيالشمالفيورمليةمرجانية

المحيط.قاعمنانبثقتالتىالبراكينبفعل

بيضاء،رمليةشواطئهاالرئيسيةالثمانيالجزرومعظم

منأسودرمليكسوهاالأخرىالشواطئأنحينعلى

السوداءالحمممنصخوروتبرز.البركانيةالحمممسحوق

أماكنوفي.السواحلبعضبحذاءالماء،منشاخصة

الشواطئ.عندشاهقةصخريةمنحدراتتوجد،كثيرة

حيثما،الكثيفةالمداريةوالأشجارالنباتاتوتنمو

هاوايوتنفرد،الغزيرةوالأمطارالخصبةالتربةوجدت

هاوايفيوليس.العالمفيمثيللهاليسمحليةبنباتات

منحيواناتهامعظمأنغير،القليلإلاالبريةالحيواناتمن

الجزر.تلكفيإلاالإنسانيراهلاالذيالنادرالصنف
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ترتيبهاوفق،هاوايفيالهامةالرئيسيةالثمانىوالجزر

كاهولاوي،ماوي،هاواي:هي،الغربإلىالشرقمن

نيهاو.وأخيراكاوايأواهو،،لاناي،مولوكاي

،الكبرىالجزيرةمايسمونهاكثيراالتيهاوايوجزيرة

الشماليةسوأحلهاوتحاطالجزر،تلكبينفعلاالكبرىهى

الشاهقةالصخريةبالمنحدراتالشرقيةوالجنوبيةالشرقية

.لارتفاعا

فيصابةاللونفضيةمائيةمساقطوهناكهناوتتغلغل

المحصولهوالسكروقصبتحتها،منالجاريالمحيط

.الجزيرةتلكفيالرئيسي

الجزرمجموعةفيالنشطانالوحيدانوالبركانان

وكيلاويا.لووا،:ماوناوهما،هاوايجزيرةفييقعان

منظرويجتذبكيلاويا.بركانبجوارواسعطريقويمر

منالعديدالبركانفوهةفيالمشتعلةالبركانيةالحممتلك

الزائرين.

بمالواديجزيرة:ماويجزيرةعلىمايطلقونوكثيرا

البركانيينالجبلينلتخترقضيقةكثيرةجداولتتدفقحيث

برزخالجبلينبينويوجد.الجزيرةمنهماتتكوناللذين

السكر.قصببمزارعيحفلمنخفضعريض

وهيالجزر،تلكأصغرفإنهاهاكولايجزيرةأما

أحديسكنهاولادائما،العواصفبهاتعصفجافةجزيرة

.الناسمن

المعشر،حلوةالجزيرة،فتسمىملوكايجزيرةوأما

الزائرين.أهلهابهيستقبلالذىالجمالأدبمنوذلك

وهى،الغربيةملوكاي:مناطقثلاثمنتتكونوهي

تربيةمزارعمعظمهايغصجافةالمساحةعريضةهضبة

المسالكوعرةجبالمنوتتكون،الشرقيةوالمنطقةالأبقار،

منوتتكونالوسطىالمنطقة،ثمعميقةمنحدرةوجداول

ا!زراعيةوالمحاص!الأناناسبهيشموخصيبسهل

.لأخرىا

صالحةأرضهافكل(،الأناناس)جزيرةلانايوأما

المتحدةوكوككاسلشركةوتمتلك.الأناناسلزراعة

من%89،ومنتجاتهدولالمسمىالأناناسصنفمبتدعة

.هاوايولايةتمتلكهاوالبقية،الجزيرة

،السكانمن8%0موطنو!طأواهوجزيرةأما

جبالسلسلتيمنوتتكون،التجمعمكانعليهافيطلقون

بيرلميناءوبها،فسيحوادالأخرىعنإحداه!ايفصل

المحيطفيالطبيعيةالمرافئأكبرمنواحدوهوهاربر،

جزيرةوأما.للجزيرةالجنوبيالساحلعلىويقع،الهادئ

لخضرتهانسبةالحديقةالجزيرةعليهافيطلقونكاواي

قمةوسطهافيالشكلدائريةوالجزيرةالغناء.وحدائقها

.أم!76ءارتفاعهاالبالغكاويكيني

يزورهافلاالمحرمةالجزيرةباسمتعرفنيهاووجزيرة

ابتاعتفقدمالكتها.منباذنإلاكانمنكائناأحد،

ميهاكاميهاالملكمنالجزيرةمعظمسنكلير،إليزابيث

أسرةولاتزال،ام864عامفىذلكوكانالخامص،

الجزيرةتمتلكسنكلير،إليزابثصلبمنالمنحدرةروبنسون

كلها.الجزيرةتغطيتكادالأبقارلتربيةمزرعةتديرحيث

منيقرببماتسهمالخدميةالصناعاتالاقتصاد.

فىهاوايولايةفيالإجماليالوطنيالناجمن%03

،الأخرىالمتحدةالولاياتمنايبينيوجدولا.العام

الصناعاتمنالهائلالكمهذاعلىدخلهافيتعتمدولاية

الخدمية.

إسهامأتسهموالعسكريةالسياحيةالأنشطةأنكما

فإنكذلك.الخدميةالصناعاتعنالناجالدخلفيكبيرا

الإجماليالإنتاجمنمزيدوجودتفسرالحكوميةالأنشطة

اقتصادينشاطأييقدمهمماأكثر،هاوايفىالضخم

الطيرانوسلاح،المتحدةالولاياتجيشيديرمفرد.

خدماتأنأواهو،كماجزيرةفيالقواعد،والبحرية

الخدميةالصناعاتتشكلوشخصيا،اجتماعئاالجمهور،

والرعايةالفنادقوتشمل،هاوايفىالثانيةالدرجةمن

الصحية.

العمالمنعدداالتجزئةوتجارةالجملةتحارةوتوظف

التجزئةوتجارة.هاوايفىأخرىصناعةأيمنأكثر

فيالجملةتجارةأنكما،السياحمنكبيربدخلتحظى

جزرفيأهميتها،لهاالبتروليةوالمنتجات،البقالةعالم

نشاطايشكلالعقاراتعلىالطلبفإن.كذلكهاواي

فيالعقاراتقيمةازدادتوقدالجزر،تلكفيكبيرا

فىالسكانعددفىالمطردللنمونظرامنتظمبشكلهاوأي

يعدالغذائيةالموادوتعليب.الأرضمنصغيرةمساحة

المكررفالسكر،هاوايفيالأولالصناعىالنشاط

نأ،كماالغذائيةالمنتجاتأهمهما،المعلبوالأناناس

كلالأعمالأغلبفىيزرعونهاوايفيالمزار!ن

الولاياتفيالسكرقصبإنتاجثلثونحوالأناناس

برمتها.المتحدة

وأكاليلالزهورمنهائلةمقاديرهاوايولايةوتصدر

وتعبئتها.الورودزراعةمركزهىهيلوومدينة.ليسالزهر

المعسمىالمكسراتمننوعاتزرعالجزرتلكمنوكثير

الماكاداميا.جوز

،هاوايجزرفيالرئيسيةالمشكلاتمنالنقلويعد

البضائعأكثرفإن،الولايةتلكفيالصناعاتلقلةونظرا

المركزمنإماالبحر،أوالجوبويقيشحنأنيجب

الأجنبية.الدولبعضمنوإماذاتها،هاوايفيالرئيسي

نأكماهاوايفىأكثرالسلعتكلفةيرفعالوضعوهذا
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متفرقةالجزرلأنبمالتكاليفباهظالولايةداخ!!فيالسفر

بعفئا.لعضهاعنومتباعدة

وتضمللسفر.وسيلةوأيسرأسرعهىالجويةوالخطوط

جزيرةعلىالواقعةهونولولوالجزر:تلكفيالرئيسيةالموانئ

وناويليو،هاوايفيوكاوايهايهيلوكذلكوتضمأواهو،

فيكاهولويتضمكما،كاوايفيألينوبورت،ويلي

.ماويجزيرة

فىايهاوجزرإلىأجوكينيزيوناجاء.تاريخيةنبذة

نحومنذالأخرىاالهادئالمحيطجزرمنعملاقةقوارب

البحريةمنوهو،كوكجيمسالقائدونزل،سنةألفى

ينايرشعومنعشرالثامنفىالأرضاتلكعلىالبريطانية

الذينهاوايجزرسكانمعاتجرحيث،م1778عام

خارقة.سماويةقدراتذامهيبارئيسااعتبروه

كثيرواخرونتجارالأرضتلكإلىكوكقدوموتبع

منوالمزروعاتوالمصنوعاتالمواشيمعهمحاملينالعدد،

ماتعشر،التاسعالقرنأوائلوفي،الأخرىالأقطهار

وفدتأضياالأمراضبسببهاوايجزرس!صانمنالعديد

العالم.منأخرىبلدانمنإليهم

زائرا،كوكقضاهااشتيالفترةفيالجزرححموقد

تغل!حيثميهاكاميهاومنهم،المحليينالرؤصعاءمنفئة

بعدكلهاهاوايجزرعلىالسيادةإليهوصارت،عليهم

عشرودامت،أم782عامبدأت،طاحنةحرب

الأخرىالرئيسيةالجزرعلىفيهااممتولىمشوات

البلادالاخرونالمحليونالرؤساءخدمثمووحدها.

الأولميهاكاميهاالملكحكمتحتمحافظينبوصفهم

هاوايمما.مملكةملك

بشحنهاوايقامتأم،88و.أم181عاميوبين

وقد،الصنبلادإلىالصندلخشبمنكبيرةكميات

رئيمسيامصدراالتجارةتلكمنجنتهااكتيالنقودوفرت

منآخرينولملكين،الأولميهاكاميهاللملكالدخلمن

.هاوايلجزربعده

سفنمنمئاتأقبلتعشر،التاسعالقرنأوائلوفي

المتحدةالولاياتمنمعظمهاوكانتالحيتانصيادي

مبيعاتشكلتوقد.عامك!!البلادزائرينالأمريكية

هاوايلسكانالمالمنعائدأ!جرالسفنلتلكالتموين

عشر.أضاسعاالقرنمعتينياتحتى

،الأولميهاكاميهاابنتولىام،981عاموفي

الملكلبثوما،الثانيميهاكاميها:باسمالملكليهوأجهو

جاءإذاححى،هاوايفيالمحليةالدياناتأحىأأنالجديد

هاوايجزرسكانمعظمتحويلتمقدكان،أم82.العام

البروتستانتيةالتنصيريةالبعثاتيدعلىالنصرانيالدينإلى

.المتحدةالولاياتمنوالمدرمعين

منالتنصيريةالبعثاتهناكإلىوصلتأنلبثتوما

نأغير،أم827عامفىذلكوكانالكاثوليكالرومان

وزجوا،أم831عامأعقابهمعلىردوهمالسكان

فيالجزرأهلمنالكاثوليكيالديناعتنقواممنبالكثيرين

حاصرت،ام983عاميوليوشهرفىأنهبيد،السجون

علىالحكومةوافقتحتىهونولولو،مدينةفرنسيةسفينة

الدينعبادةحريةومنحأحسجناءاسراحإطلاق

حتىأم854عامومنذ.هاوايفيأ!لشعبأس!صاثولي!يا

فيهاينصهربوتقةالجزرتلكأصبحت،أم872عام

بحاجةالسكانيفلموإذ.أصدولاشتىمنشعوب

منالعمالالمزارعتلكأصحابجلبالسكر،مزارع

.ال!خرىالبلدان

الملكهاوايعرشارتقىم،1874عاموفى

إلىعادت،ح!صمهوإبان.المرحبالملكالملقبكالاكاوا

بالهولا،المعروفةالشعبيةالموسيقىهاوايفيالحياة

،هاوايفيالمألوفةالوطنيةأمحاداتامنأعثيراوبصحبتها

طلبعلىبناءأوقفوهاقدأصمعابقوناالحكامح!انوايتى

النصرانية.التنصيرلعثات

السكرقصبزراعةصارتأيضا،أ،كاواثاح!-وفى

معظمبشحنالسكرقصبزراعوقام،كبرىصناعة

فيالأناناسصناعةأما،المتحدةالولاياتإلىمحصولهم

هناكإلىمنهشجرةألفشحنتمأنبعدبدأتفقد،هاواي

.أم885عامنحوذلكوكانجامايكا،طريقعن

فيههايرقلمثورةالبلادفيقامت،أم398عاموفي

،وألمانيانوبريطانيانأمريكيينتسعةقادها،واحدةدمنقطة

أنفسهممنوكونواالعرشعنليليوكلانيالملكةأقصست

المؤسساتمديرووقام،هاوايفيجمهوريةأتباعهمومن

الجمهوريةعلىبالإشرافالأمريكيينمنالتجارية

هؤلاءأراد،محضةتحاريةولأممبابلكنه،الحديدة

عاموبحلول،أمريكيةأرضاالجزرتلكتصبحأنالمديرون

قامت،هاوايسكانمنالمعارضةبعضورغ!اأم898

ممتلكاتها،إحدىوعدتها،هاوايبضمالمتحدةالولايات

أمريكية.أرضاهاوايصارت،أم009عاموفى

(أم189-191)4الأولىالعالميةالحربوقبيل

فيكبيرةبحريةقاعدةبناءفيالأمريكيةأجحريةاشرعت

شهرمنالسابعفياليابانهاجمتهاالتيوهيهاربر،بيرل

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتنتزج،أم419عامديسمبر

الثانية.العالميةالحربخضمفي

الولاياتبتنظيمالخاصةالقوانينمشروعاتأولوكان

وأخيرا.أم919عامالأمريكيالنوابمجلسإلىقدمقد

فيولايةأحدثهاوايأصبحت،أم959عاموفي

الامريكية.المتحدةالولايات
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السكانعددازداد،العشرينالقرنمناسشيناتوفي

عودهااشتدفقدالصناعةأماأقتصادها،وأزدهرهاوايفي

،الثمانينياتوأوائلالسبعينياتأواخرفىوترعرعت

تربيةتجارةوهيأقواكلنترالمسماةالصناعةازدهرتكذلك

منهاوايتقللولكي.المائيةالنباتاتوتنميةالحيوان

مصادروتنميةتطويرإلىتطلعت،النفطعلىاعتمادها

.الرياحوقوة،الشمسيةالطاقةمثلللطاقةبديلة

هونولولو.:أيضاان!

عرشا.(م6391-9581)إي.يهإ،نو!ها

عنالسوداويالغنائيالشعرمنقصائدكتبإنجليزي

،بالتشاؤممليئةالحياةإلىنظرتهوكانت.الإنسانيةالمعاناة

الحبوانقضاءزوالسرعةعنمميزنحوعلىقصائدهوتعبر

.لوالجما

الفأنجذعهماالأشعارمنكتابينسوىينشرولم

أم(.29)2الأخيرةالقصائدم(؟981)6

أكثرقصائدلورن!أخوهنشر،موتهفبعدهذا،ومع

قمائدام،939عامفيمجمعةقصائدبمأم369عامفي

.م5591عامفىمخطوطة

بمقاطعةفوكبريفيهاوسمانإدواردألفريدولد

بالآدابمضطلعاعالماوكانبإنجلترا.ووسترشاير،

لندنجامعتيفياللاتينيةاللغةتدريسوتولىالإغريقية

وكمبرد!.

روائحط،أم(.029-)1837دينوليمهاولز،

فيالرومانسيةالعاطفيةهاجم.أمريكيوناقدومحرر،

النهوضفيمهمادوراوأدى.الأمريكيالقصصيالأدب

الواقعية.انظر:.المتحدةالولاياتفيالواقعيةبالحركة

عاموفىأوهايو.ولايةفيفريمارتنزفيهاولزولد

لنكولن،أبراهام،المتحدةالولاياترئيعرعينه،ام186

وكانلمايطاليا.البندقيةمدينةفيالمتحدةللولاياتقنصلا

لحياةالذاتيةالسيرةكتابةعلىلهمكافأةالتعيينهذا

عامحتىالبندقيةفيهاولزوأقامأم(،086)لنكولن

فيلهمهمعملأولفىهناكخبراتهووصف،أم86ء

هذاجلبوقدأم(،)866البندقيةفىالحياةباسمكتاب

ورسومأدبيةوصفيةصورعلىاشمتملالذيالكتاب

،أم866عاموفي.لهمباشرامتميزاتقديراتخططية

عملثم،منثليأتلانتيكمجلةتحريرهيئةفيعضوأأصبح

قدمأنإلى،م1871عاممنأتلانتيكمجلةلتحريررئيسا

.أم881عامفياستقالته

أتلانتيك.تركأنبعدرواياتهأففعلهاولزوألف

يتميزمختلفةقضاياتعالجالرواياتهذهمنكلوكانت

حديث،مثالفكتاب.متزايدةواقعيةبطريقةالعصربها

يتصفبموضوعيختص،أم882عامفىظهرالذي

ارتقاءويعد.الطلاقموضوعوهو،الوقتذلكفيبالجرأة

هذهوتصفهاولز.أعمالأروععامبوجهلافامسايلاس

عليهتسيطرمجتمعفىأعمالرجلنهوضالرواية

مجازفةورواية.وسلطةونفوذامراكزورثتالتيالعائلات

مشاكلبألفاظهاتصور،أم098عامالجديدةالثروات

.العمالاتحاداتالتصنئونمو

روائيا.نفوذهمنأكبروناقدامحرراهاولزنفوذكانوربما

الكتابتقديمفىعاون،أتلانتيكمجلةتحريررئيسوبوصفه

الأمريكبن،القراءإلىالجدد،الواقعيينوبخاصة،الأوروبيين

أمريكية،موضوعاتيختارواأنالأمريكيينالكتابوتحدى

التيالشخصياتيبدعواوأن،بأمانةكتاباتهمفيويصوروها

الأمريكي.المواطنلغةتستخدمكانت

منثلى،هاربرزمجلةفيأعمدةأيضايكتبهاولزكان

عاميبينالمحرر،دراسة:الأولالعمودعنوانعلىوأطلق

مقعد:فكانالثانيالعمودعنوانأما.أم-298ا886

-0091عاميبينيحررهواممتمر،المريحالمحرر

بهايدعمحملةيقودكان،الأعمدةهذهوفي.ام029

علمي.بتجردالحياةتفحصكانتالتيالأدبيةالواقعية

أمثالمنالواقعيينالكتابومساندةتقديمفيساعدكما

جمعتوقد.توينومارك،هارتوبريت،كرينستيفن

فيالأدبيةوأفكارهمستوياتهفيهاوصفالتيمقالاته

كتابوفيأم(،)198القصصيوالأدبالنقدكتاب

أم(.98)ءالأدبيةهواياتي

المورتر.:أنظر.لهاونا

دراسةان!:الكهو!.اسدكشا!هاوي

علم.،الكهوف

معاهدةمكنت.ةمعاهلى،بونسفوت+هاي

وقدبنما،قناةبناءمنالمتحدةالولاياتبونسفوت-هاي

وقد.أم109عامفيوبريطانياالمتحدةالولاياتوقعتها

الإشراففيالحقالمتحدةالولاياتالمعاهدةخولت

الوسطىبأمريكاالمارالبرزخبطولالقناةبناءعلىبمفردها

فيالراغبةالدولكلوتقوم.القناةهذهإدارةلحقبالإضافة

وقتخلالوذلكمروررسومبدفعالقناةهذهاستخدام

نأالمتحدةالولاياتحقفمنالحربحالةفىأما،السلم

دولة.أيسفنأمامالقناةتغلق

فيأيضاالمتحدةالولاياتبحقبريطانيااعترفت

باسمالمعاهدةسميتوقدوتحصينها.القناةعنالدفاع
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،هايميلتونجونالأمري!!الخارجيةوزيربمالمفاوضين

جوأجانالسيرالمتحدةأ!!،ياتافيبريطانياومعفير

بونسفوت.

بيشاير،ديرفىمحليةحكومةذاتمقاطعةفيهاي

شماليتقع.نسمة83)008أصسكاناعددإنجلترا.في

بلدةوبها.للغايةخلابةمناظروبهابيك،مقاطعة

ممياحي،ومركز،تجاريسوقوهي،بوكستون

-إنوتشابيل،البلاستيكأصناعةمركزوهي،وجلوسوب

منبالقربصغيرتجاريسوقبهابلدةوهي،فريث-لي

أ!هشاعة،المحليالحيرحجرسحة!ويتما.هويليجسر

فافي.هوبفياللإسمنت

الدقة.البالغالنظامانظر:ئظام.لمحاي،الهاي

أيضايعرفأم(.938-أ؟)334وروكهايام

ماجاباهيتول!يةحكمسعانجارا()أميرراراجاسانيبا!عما

الملكةأمهخلفقدر.أم938-0135عاممنبجاوة

نا.ترابهيوا

لولايةالذهبيأحصراهايامحكمسنواتكانت

بغزوماحاباهيتولايةقامت،أيامهففي.ماجاباهيت

منتشهدهلمأضحضرامنحدإلىووصلتجديدةأراض!

قبل.

اشراعيالمجالفىاقتصاديارخاءألمدينةاحققت

منجماعةبتنظهيمهقامتأسذياالرينظامبسبب

أصئالميناءتوبانميناءفإن،التجارةمجالوفي.المفتشين

تم،وروكهايامحكموتحت.إندونيسيالجزرالرئيسي

الخالفات،أصغرحتى،صعارمةبصورةالعدالةتطيق

الذينالخالف!تأنبيد.الإعدامإلىتصلعقوبتهاكانت

ارت!صابهمبعدأيامثلاثةلمدةأنفسهمإخفاءبمقدورهمكان

عمهم.العفوتمالخالفة

.النشاطمفرطالطفلانظر:الهايبركيئيزيا.

المهاد.تحتانظر:.الهايبوتلاموس

.لحرارةاهبوط:نظرا0مياترلبولهاا

بركانفوهةتقع.بركانلمحوهةهايبيبامي،

فوهةوهىبأستراليا.لاندتيب!!أثيرتونجبلفيهايبيبامي

منالغربيالشمالفيالبركانهذاويقعخامد.بركان

وتتخذكوينزلاند.مقاطعةشسمالفيالواقعةكيرنزمنطقة

مياهوحودمعأعلىمنالمفتوحالغليونشكلالفوهةهذه

نشطقدالفوهةهذهكونأسذياالبركانوكان.القاعفي

تثورالبراكينكانتعندماالسحيقأجاليزوياأمحصراخلال

لاند.تيبلأثيرتونمنطهقةعلىباستمرار

م873إلىارتفاعهايصلكبيرةبازلتيةانةأسموأوهناك

كما.البركانهذافوهةحوافتش!س!ثالبحرسم!فوق

.البحيرةأنحاءبمعظمالأوكالبتوسأشجارغاباتتحيط

اختفياقدالبركانيورمادهالخروطىانبرح!انجسمأنعلى

طويل.وقتمنذ

منعالمأم(.596-1)962كريستيانهايجنز،

عامأوضح.الهولنديينوالرياضياتأغلكارالفيزياءعلماء

وقد.الموجاتمنسلسلةمنيت!صنا!موءاأنأم678

وقدالضوء.انكعساردراسةفيهذهلظريتهامشخدم

نظريةطويلةلسنينهذهالموجاتنظريةزاحصت

يصركانالذي،نيوتنإسحقالإنجليزيأءاأطعاالجسيمات

ويعتقد.ذراتأوجسيماتمنمكونالضوءأنعلى

معا،المسلحينيسلكالضوءأنالحاضرالوقتشيالعلماء

.والموجاتالجسيماتوهما

فيوالقانونالرياضياتودرسلاهايفيهايجنزولد

فيتعاونوقدبريد.فيأورانجكليةوفيليدنجامعة

تجلئوصقلفيالمهارةلتطويرقسطنطينخيهمبنالعمل

هذاناسعتخدموقد.الشكلالكرويةالبصريةالعدسات

فيتلسكوبأقوىلصنعالعدساتهذهأصشقيقانا

لكوكبتوابعأيضاهايجنزاكتشف!كماعصمرهما.

هومازحلبأذرعالفلكعلماءيسميهماأنوأكدزحل،

الرياضياتعالموفيالمذكور.الكوكبحولحلقةإلا

النسبةعلىتدلالتيبايقيمةعلىتعديلاهايجنزأدخل

منالخمسينياتوفيوقطرها.الدائرةمحيطب!تالتقريبية

معلقرقاصلهاساعةهايجنزابتكرعشر،السالغالقرن

بحرية.يتحرك

)الحدائق(.لندنانظر:.باركالهاب

شغلمنأولأم(.949-0861)دوجلاسهايد،

ما389عاممنالفترةفيأيرلنداجمهوريةرئيسمنصب

وساعد،ولغتهمالغيليينتاريخيدرسوكان.أم459إلى

لغةلإحياءأقيمتمنظمةوهيالغيليةالرابطةتكوينشي

.الأيرلنديالأدبدراسةولتشجيعالغيليين

الأدبيأيرلنداتاريخهايد:كتبماأشهرومن

وأعمالآومسعرحياتأشعاراكتبكماأم(،)998

افماربجواريسمىالذيعملهوفي.وشعبيةتاريخية

ودونالأيرلنديالشعبيالتراثهايدحمعأم(،098)

الشعبية.للغةالأدبيبالاستخدامتتعلقأفكارا
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كليةفيوتعلم،روسكومونمقاطعةفيهايدولد

الجامعةفيالأيرلنديةللغةمدرساوعملبدبلنترينتي

.ام329وأم909عامىمابتالفترةفيالقومية

فيلسوف.(م6791-9881)تينرما،جريلىها

القاريةأوروبافلاسفةفيكبيرتأثيرلهكان،ألماني

وأمريكا(،المتحدةالمملكةعدافيماالأوروبية)البلدان

طبيعةلتفهممحاولةعملهكان.واليابان،الجنوبية

هايدجرقامالوجود،هذادراسةلهيتسنىوحتىالوجود.

الوجودمنالشكلذلكلأنه،الإنسانيالوجودبتحليل

محاولتهمعرضوفي.وجهأفضلعلىمعرفتهيمكنالذي

فىالفلسفيالتنويرإلىسعىماغالبافإنهالوجود،لتفهم

الفلسفيالتنويرإلىللاهتداءسعىكما،الكلماتأصول

فريدرشالمفضلشاعرهوخاصةالشعراء،بصائرفي

هولدرلن.

للوجودوالمستفيضةالشاملةهايدجرمناقشةكانت

،والموت،والاغتراب،القلقعلىأكدتالتي،البشري

كونهأنكرأنهبيد.بالوجوديةلهالكثيرينوصففيسببا

بالوجودمهتبمأنهالأمرفيماكلأنمدعياوجوديا،

افض!!.نحوعلىالوجودلتفهموذلكإلا،ليسالبشري

فيالفلسفةودرس،ويرتمبرج-بادنفيهايدجرولد

خلفهالذيهومسيرلإدموندإشرافتحتفريبرججامعة

وأفضل.للجامعةرئيساليصبحأم289عامفيهايدجر

وراءمافلسفةماأم(،)279والزمنالوجودمؤلفاته

أم(؟)539الطبيعةوراءلمامقدمةأم(؟)929؟الطبيعة

أم(.)549التفكير؟ما

وهو،والبحيراتالبركفييعيمقدقيقحيوانالهالدرا

قنديلمثلالجوفوحيدةالحيواناتمجموعةإلىينتمى

الحيواناتأحدالهايدراتعد.والمرجانالبحروزهرةالبحر

وتشبهمعقد.غيرجسميبتركيبتتميزالتيالخلاياعديدة

تقريبا.ثقيلخيطسمكوساشمكها،الدقيقةالأسطوأنة

وأرماديلونذاتوهي.ملما3و6بينطولهاويترأوح

الهايدراوتأخذأخضر.أوبنيأوللصفرهضاربأسمر

منمعينةخلايافيتعيشالتيالطحالبمنلونهاالخضرأء

جسمها.جدار

والأحجاربالعيدانالهايدراجسمطرفيأحدويلتصق

تحيطالذيالفمفيتضمنالاخرالطرفأما.المائيةوالنباتات

.مجساتسبعةوخمسةبينعددهايتراوحمجساتبه

تماما.منكمشاتجعلهأوجسمهاتمطأنالهايدراوتستطيع

خيوطوكأنهاتبدوحتىمجساتهاتمد،الأحيانبعضوفي

وفي.الدأخلإلىتسحبها،أخرىأحيانوفي،طويلةدقيقة

تنتهىجداصغيرةبيضةوكأنهجسمهايبدو،الحالةهذه

مكانفيعادةالهايدرأوتقيم.النتوءاتمنبمجموعة

عنببطءالتحركتستطيعولكنها،الوقتلبعضواحد

طريقعنأو،البحيرةأوالبركةقاعفيبهاتقومقفزةطريق

سط!حمنجدارقيقةطبقةتحتوهبوطاصعوداانجرافها

الماء.

طريقعنأخرىصغيرةمائيةحيواناتالهايدراتأكل

دقيقةخلايابهمجسكلإنحيثبمجساتها،اصطيادها

نحوالخيوطهذهالهايدراترسل.لاسعةخيوطعلىتحتوي

حركةشلعلىيعملسماالخيوطهذهتفرزث!افريستها،

ليتمالفمإلىالضحيةالمجساتتسحبثرا،الضحية

إلىمباشرةتؤديصغيرةفتحةالهايدرأوفم.ابتلاعها

التيالفضلاتأنكما،الجسمداخلكبيرهض!تجويف

أيضا.الفمخلالمنتخرجهضمهالايتم

نتوءاتوهي،التبرعمطريقعنعادةالهايدراوتتكاثر

وعندمالاخر.حينمنالهايدراجسمعلىتظهرصغيرة

نموهايكتملوعندما،مجساتلهايصبحالبراعمهذهتنمو

وتفرزالبيضتنتجوالهايدرا.مستقلةوتعيمشتنفصلتماما

البيضاتإحدىتتحدثم،الجسمجدارفىالمنويالسائل

عنحينهافيتنفصلثمحجمهاويكبرالمنويالسائلمع

خارجيةكبسولةوهناكالماء،فيبنفسهاوتقذفالوالدين

وبعد.الجفافأوالتجمدأوالتلفمنالبيضتحمىقوية

الهايدرامنهوتخرجالبيضيفقسجدأ،قصيرةزمنيةفترة

.الصغيرة

هوكماالأمالهايدراجسمعلىينموبرعماعادةحياتهاتبدأالهايدرا

مستقلة.وتعيمقتنفصلمموهاشموعندما.موضح
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أجزاءمنتفقدهماكلتعوصأنالهايدراوتستطيع

أعايدراافإنولذلك،أسابيععدةخلالوذلكجسمها

ألدا.سنهالايكبر

،النشادر:انظر.الأموئياهايدروكسيد

روكسيد.لهيدا

أصس!صاناعددألمانيا.جنوبىفيمدينةلييرجهاللى

مشاهدموقعفيهايدلبيرجتوجد.نسمة724.134

التيهايدلبيرجقلعةوأطلالأصيكر.انهرعلىخلابةطبيعية

متدرحةضفةعلىالميلاديعشرالسادسالقرنإلىترجع

الموسيقيةالحفلاتوتقام.المدينةعلىمطلةللنهر

الأطلاأ.تلكعندسنوياأ!هميفيةاالتمثيليةوالاحتفالات

وتعتبر.هايدلبيرجلجامعةمقراأطمدينةالقديمالقسميعتبر

هيو،ألمانيةجامعةأقدمام،386عامأنشئتالتيالجامعة

مناظرأ!متأوقد.الشهيرةالعلمحواضرإحدى

الأعمالتقديمفىوالفنانينالادباءالجذابةهايدلبيرج

براأرتكونوقد.المدينةحولتدورالتىالرومانسية

هذهأكثرالطالبالأميرالمسماةرومبرجمميحموند

هايدكبيرجالسياحمنالعديدويزور.شهرةالأعمال

المدينةمنتجاتتشملاقتصادها.فيبقوةمساهصن

الطباعة.وآلاتالدقيقةوالمعداتالإسمنت

موقعع!الوسطىالقرونفيهايدلبيرحاتسعت

امعفمأ،أم396عاءالفرنسيةالجيوشودمرت.لديرين

أطلالآ.القلعةوتركتالمدينة

معط!ذمرترقد.هايدلبيرجعندالحيكرلهرفوقيودوركارلقنطرة

.أم36!عامبحلوأىالوسونالقرومديةمماني

م!مةبأقدمبيج!ابم!ةجط.!ب،لدلييرجط

وفى.أم386عامهايدلبيرجفيأنشئتوقدألمانيا.فى

القديمة،الشرقيةوالدراساتالأحياء،اأحلومأقسامالجامعة

اللغةوفقه،والرياضيات،والقانون،تأضارواوالاقتصاد،

والفلسفة،،الطبيعيةوالعلوم،الطبووالمقارد،الحديث

مكتبتها،وتحتوي.الإهوتياأضظاماو،الاجتماعيةأمحلوموا

مليونمنأكثرعلىعشر،أ!سادساأغرنافيشيدتوالتي

الألمانيةالخطوطاتمنمجموعةذأنفيبما،كتاب

بينهمطالب000/26الجامعةطلابكددويب!.القديمة

.أخرىدولمنطلاب

جامعةغرارعلىبنيتالتي،هايدلبيرجوبجامعة

والطب،،والقانون،الاداب:رئيسيةأقسامأربعةباريصر،

مركزاعشراسحادسالقرنخلالوأصبحت.الإهوتوا

البروتستانت.أضعاخيما

مركزاوأصبحتأم308عامالجامعةتنظيماأعيد

الوسطى.القرونوأدبالألمانيأصشعبياالتراثأ!دراسة

وأملواام،339عامالجامعةعلىقبضتهمالنازيونوأحكم

مأ49ءعامالجامعةتنظجموأعيد.تدريسهيجبماعليها

-بادنولايةوتقوم.الثانيةالعالميةالحربفىألمانياهزيمةبعد

الجامعة.بدعمالألمانيةفورتيمبرج

هايددبيرجمدرسةضت.رسةملى،لبيرجهايلى

مغطاةتلالعلىعملواالذيناشسامينمنمحموعة

فيملبورنضاحيةفييارانهرعلىتط!!الأشجارلا

-851)6روبرتستومكانوقدأجا.بأسترا،هايدلبيرج

أم(،719-)1855ماكوبينوفريدريكأم(319

ستريتونارثروالسير(،م9091-1)868كاندروتشارش

-4581)وشيرزولتروأخيرا(م681-3491)7

انطاعيةالمشتركهدفهموكان،المدرسةهذهقادةأم(419

أستراليا.إلىفرنسامنروبرتسنقلهاكماالطلقالهواء

المطبقةالسبعةالطيفألوانالفرنسيةالانطباعيةواستخدمت

الظروفعلىالمبادئهذهروبرتسطبق.الأأ!انفرشفي

تلعندمعسكراتأصدقائهبمساعدةوأقام.الامشرالية

إيجليمونت.أوهايدلبيرجعندثمأولأ،بوكس

)1!دعابالأوليمبيةالألعابان!:.إريك،هايدن

(.الحديثة

مؤلف.(م9081-2371)جوزيف،نيلىها

قامواالذينالأشخاصأهممنواحدايعدنمساويمومميقى

أبياسمعليهأطلقوقدالمومميقية،الآلاتيربتصوأ

أنهإلا،الأولىالسيمفونياتهايدنيكتبولكل.السيمفونية



55براونهنريالسيرهايز،

فيالقصيرالبسيطالشكلمنالسيمفونيةبتطويرقام

معالمستخدمالمطولالشكلإلىالموسيقيالتأليف

الطويلة.الأوركسترا

فيهايدناستخدمهاالتيالموسيقيةألالاتإدماجكان

تستخدمالتيالسيمفونيةللأوركستراالاساسسيمفونياته

.اليوم

)مؤلفاترباعيةمقطوعة08منأكثرهايدنكتب

أوسط،وكمان،كمانان:هيموسيقيةألاتأربعتؤديها

معظمعلىالأولالكمانويطغىتشيللو(.وكمان

للالاتهايدنأعطىوقد.الأولىالرباعيةمقطوعاته

فيأخرىعلىلالةطغياندونمتساويةأدواراالموسيقية

حياحواراهناكبأنتوحيالموسيقىوجعل.اللاحقةالفترة

موسيقية.آلاتأربعةوليسأشخاصأربعةبين

تحظىتزاللاالرباعيةهايدنمقطوعاتمنوالعديد

الطائر:تتضمنالمقطوعاتوهذه،واسعةبشهرة

منهايدنخلفهمااللذانالموشحانويعدام(.781)

أم(بم)997الشمسشروقوهما:قدمهماأفضل

م(.971)9الإمبراطور

.أخرىصوتيةوأعمالأأوبريتاتهايدنكتبوقد

جوزيففرانزآنذأكيسمىكانالذيهايدنولد

فيينا.قربنمساويةقريةوهيروهراو،فىهايدن

أصئ(.-أم)339جورجوليم،هايلىن

لحزبزعيماكان.أم889عامفيلأسترألياالعامالحاكم

7791عاميبينالفيدراليالبرلمانفيالأمحترالىالعمال

بوبوتسلمام839عامباستقالتهوتقدم.أم839و

.الحزبزعامةمنههوك

العلياالمدرسةفيتعليمهوتلقىبرزبينفىهايدنولد

عملسنة61وعمرهالمدرسةتركأنوبعد.برزبينلولاية

العامة.للخدماتكويخزلاندشركةفىسنواتأربعلمدة

.أم619-31ء9منالشركةبتلكأمنضابطعمل

البرلمانفيعضواانتخابهتمام،619عاموفي

حصلكوينزلاند.فيأوكسلىمقاطعةمقعدعنالفيدرالي

عامفيكوينزلاندجامعةمنألاقتصادفيشهادةعلى

ديسمبرمنالاجتماعيةللتأميناتوزيراتعيينهتم.ام689

يونيومنللخزانةوزيراثم،أمء79يونيوحتىا729

.أم759نوفمبراحتى759

مسؤولأكانالاجتماعيةللتأميناتوزيراكانوعندما

الصحي.التأميننظاموهوبنكالميدينظامإرلمماءعن

عسكريقائدأم(.895-1)536صشيهاب

وحتىام585عاممنداليابانحكم.وسياسيياباني

الحربفرقتهاأنبعدالبلادوحدةعلىوساعد.وفاته

كاندلأنهشعبيا،بطلااليابانيينمنالكثيرويعده.الأهلية

فذا.قائداوأصبحمزارعا

آشىبسامالانتعرفالتيالمنطقةفيهايديوشىولد

بالجيشالتحق.هايديوشيتويوتومىواسمهبريفكتشر

وقد.الكبيرةالعسكريةلإنجازاتهوسلطةشهرةوحقق

طريقعناليابانوحدةعلىحاكمابوصفهحافظ

ولكيالضعفاء.أعدائهوهزيمةالأقوياءأعدائهمعالتحالف

العائلاتحصونتقليلعلىعمل،والثوراتالفقيمنع

رقابةووضعالسلاحبحملللجنودفقطوسمحالمسلحة

كوريايغزوأنهايديوشيحاولوقد.الناسعلىمشددة

محاولاتهولكن،ام795سنةوكذلك،أمء29سنة

الياباني.الإقليمتوسيعفيفشلت

-2281)بيرتشاردرذرفوردهايز،

-8771الفترةفيالمتحدةالولاياترئيسام(.398

رئيساالجمهوريالحزبعنانتخابهتموقد.ام881

وقدواحد.انتخابىمجمعأصواتبفارقأم876عام

لتحديدخاصةانتخابيةلجنةلتكوينالكونجرساضطر

الفائز.

فيالإصلاحمشكلةكانترئيعمئاهايزأصبحوعندما

رغموذلك،الأمريكيألمجتمعتشقلاتزالالجنوبولايات

منمضتسنة21منذالأمريكيةالأهليةالحربانتهاء

فيالإصلاحاتينجزأنهايزوعدوقد.التاريخذلك

توليهمنشهرينخلالففي.وعدهعندوكانالجنوب

ولاياتالفيدرأليةالقواتأفواجآخرغادرت،منصبه

.الجنوب

.المتحدةبالولاياتأوهايوبولايةديلاويرفىهايزولد

أمريكيمغن.م(7791-1)887رولاللىهايز،

بعزفهيحييهاالتيالموسيقيةحفلاتهكانتشهير.أسود

للسودالتراثيةللألحانوأداؤهالكلاسيكيةللأغانيالمنفرد

ولشخصه.لفنهواسعةعالميةشهرةمصدر

بجامعةوالتحقجورجيابولايةفيلكيريفيهايزولد

ما619عاملهموسيقىحفلأولبأداءهايزقام.فيسك

كانتالتيالريادةأوركستراضمنمنفردكعازفظهرثم

بميداليةهايزفازوقدوأمريكا.أوروبافيعروضاتقدم

.أم429عامسبنجرن

ام(.832-)1762براونهنريالسيرهايز،

عامبسيدنىفوكليسضيعةاشترىثريأيرلندي

وذلكبفوكليسضيعتهعنالثعابينإبعادحاول.أم308
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جلبهاأعشابعلىمشتملةالتربةم!عليابطبقةبإحاطتها

أيرلندا.من

وريثةاختطفأنبعدأسترالياإلىنفىقدهايزوكان

عامأجاأمشراإلىوصولهولدى.كوركبلدهفىالعرش

منثانأنهيعنىماوهومغادرةتذكرةمنحهتمأم،208

غيروأحصهأ!قتاذلكفيالأستراليةاالمستعمرةفيالأحرارا

بمغادرتها.لهمسموح

يدحلجعلهوالجرأةالصراحةأسلوبفإن،ذلكورغم

متفاوتة.لفتراتأسمجناوادخ!!السلطاتمعمواجهةفي

سنةعاماعفوامنحأنبعدأيرلنداإلىهايزعادثم

.أم281

أمري!جة،ممثلةام(.399-0091)هدلينهاير،

شمخصيةفيهمثلتالذيدورهاالنقادمنالعديديعتبر

حبروألهاالحقيقيالميلادبمثابةم3591عامفكتورياا!للكة

الأكاديميةجائزةهايزحازت.الإطلاقعلىنجاحاتها

خطيئةفيلمفىأم329-3191عامللسينماأاللأمريحيةا

نازتكمالها،فيلمأولهذاوكان،كلوديتماديلون

ممثلةكأ-أم079عامذاتهاالأكاديميةبجائزة

أعايزظهورأولوكانالمطار.فيلمفىدورهاعنمساعدة

المراهقةأدوارتؤديوظلت،أم509عامالمسرحعلى

عزيزيمسرحيةفيالبارعأداؤهامنهاجعل.لسنوات

اعتزلت.مسرحيةممثلةأم189عامباريلجيمسبروتس

السينمائيالعملفياستمرارهارغمام719عامالمسرح

.والتلفازي

العاصمة،واشنطنفيبراونهايزهيلينلدتر

آرثر.ماركتشارلزالسينمائيالكاتبمنوتزوجت

اسمعليهأطلقتمؤلففىحياتهاقصةوسجلت

أم(.9)68انعكاسات

موسيقى.(م7891-1091)ستشاجايفتز،ها

ال!ولظهورهوقتومنذ.للكمانعازفاالمولدكانلتواني

نيويوركمدينةفىكارنيجيقاعةفيأم179عام

الكمانعازفىأداءبهيقاسمعياراأصئكزفه،الأمريكية

للكمانكتبتالتىالقماإلرائعةكلسجلوقد.الاخرين

للكمانالإنجازاتأهمتمثلالتيا،لحان1منالعديدوصاغ

الأولالشخصماكانوعادة.الموسيقىفيالفائقةوالبراعة

المعاصرين.الملحنينأعمالينفذالذي

وبدألتوانيا.فيحاليا(،)فيلنيوسفيلنافىهايفتزولد

تقريبا.وقوسهبالكمانالإمساكاستطاعأنبمجردالعزف

،ال!صمانعازفوالدهبدأ،عمرهمنالثالثةبلغوعندما

الملكيةالمدرسةهايفتزدخل،الخامسةوعند.تعليمه

ليوبولدالمعلممعذلكبعدودرسفيلنا.فيللموسيقى

العزفهايفتزوبدارومميا.فيبطرسبرجسانتفيأيور،

وعندما.عمرهمنالسادسةفيكانعندماالجمهورأمام

برلينفيالمسرحعلىالأولىللمرةظهر،عشرةالثالثةبلغ

هايفتزهرب،الروسيةالثورةوأثناء.عالميةشهرةواكتمسب

عامأمريكيامواطناوأصبح.اشحدةأ!لاياتاإلى

.أم529

.فيتنامشمالفيبحريومرفأ،صناعيمرحصهالمولج

قربالمدينةتقع.نسمة0091091/1السكانعدد

تنتج.هانويشرقكم09بعدعلىتون!بن،خليج

الصينية،والأواني،الإسمنت،هايفونجفىالمصانع

تشملكما.والمنسوجات،أغوسفاتوا،والزجاج

السفن،وبناءالكهربائيةالقدرةصناعةالأخرىالصساعات

.هانويلمدينةبحريمرفأوالمدينة.الأغذيةامعالجةومصانع

طريقعنهانويإلىتنق!!هايفوجإلىأ!اردةاأجضائعا

الحديدية.الس!صةخصأ

مهمامرفأالفيتناميةالحربأثناء،هايفونجكانت

علىكبيرةغاراتوجرت.يةالعسكلالإمداداتلاستيراد

الجنوبيةفيتنامالشماليةفيتنامهزمت.الحر!أثناءالمدينة

عامواحدبلدفيالبلدينتوحيدوتمأم759عام

طوكيوحاوا(.)فترةالأدب،الياباني:انظر.ووا!

عهدإلىتاريحهايعودالتيالماليبعصتصممارالصهايفوبخ

.الأولراادارمثلأم(!04-1)883الفرسيالاستعمار
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مسا!عدىالهايلاندإقديميشتمل.إقليميلاوو،ا!

أعلىالمنطقةهذهفىويوجدألممكتلندا.شماليفيواسعة

وهىبحيرةوأعمقنيفز،بنجبلوهوبريطانيا،فيجبل

منالبريطانيةالأرضعلىنقطةأبعدوفيهاموراد،بحيرة

الغربجهةمننقطةوأبعد،دنترأسوهيالشمالجهة

.آردنمورخاننقطةو!ط

إعادةإثرعلىام759عامالهايلاندإقليمتأس!

جزءاالإقليمويشملأسكتلندا.فىألمحليةالحكومةتنظيم

التيالمساحةوكانتبأسكتلندأ.الهايلاندمنطقةمنواسعا

مقاطعاتإلىذلكقبلمقسمةحالياالإقليميشملها

ثانيةمرةالإقليمتنطمأعيدوقدبعض.عنبعضهامنفصلة

مركزية.إدارةبوصفهأم699عام

الحكمونظامالسكان

كثيراالبطالةوانتشارالصعبةالمعيشةظروفاضطرت

القرنمنالستينياتحتىمغادرتهاعلىالمنطقةأهلمن

وبدأالوقتذلكمنذالاقتصاديالوضعتحسن.العشرين

إحصاءحعسبالإقليمسكانعدديبين.السكانيالنمو

سكاننصفيتكلم.نسمة9241902أم199عام

فيبالتراجعأخذتاللغةهذهأنغير،الغيليةاللغةالإقليم

اللأجزأء.معظم

الغيليةالعاداتبعضهناكمازالت.والترويحالعادات

والسيليدوالمود.السيليدمثلالهايلاندإقليمفيالسائدة

الموسيقىبمصاحبةالشتاءأمسياتفيالنفسعنترويح

فيمبارياتفهيالمودأما.القصصوروايةالعفويوالغناء

الهايلاندفيالتقليديوالزي.والمولحميقىوالنثرالشعر

بخطوطمقلمصوفيقماشوهو،الطرطانعلىيشتمل

والكلتية،النقوشمرلغنسيجوهووالبليد،،الألوانمختلفة

طويلة.ثنياتذأتتنورةوهي

الهايلاندإقليمفيتمارسالتيالوطنيةالألعابومن

علىالتقليديةالترويحيةالألعابوتشتمل.القدمكرةلعبة

فىشائعةشعبيةلعبةوهي،الجولفولعبةاسممكصيد

كافة.الإقليم

هيإداريةمقاطعاتثمانيإلىتنقسم.المحليةالحكومة

علىونيرنولوخابروإنفرنيسوكيثنسوستراتسبيبادنوك

الغربيةوالجزروشتلاندأوركتيإلىإضافةالمرتفعاتإقليم

إنفرنيس.فىالمحاكموتتمركز

الاقتصاد

أقلالهايلاندإقليميضم.والحراجةالزراعة

مزارعوتنتشر.خصوبةالبريطانيةالزراعيةالأراضي

فيالشعيرولاسيماالحبوبوتزرع.التلالفىالأغنام

،فيرثمورايامتدادوعلىالمنخفضةكيثنسأراضي

فيالبطاطسإنتاجو!م.الألبانالمزارعونينتجكما

الزراعةوتمارس.الخصبةالتربةذاتالسوداءالجزيرة

صغاربوساطةالإقليممنالغربيالطرففىبكثرة

من%01منأكثرالغاباتتغطيكما،المزارعين

الغزلانصيدالرئيسيةالأنشطةومن.الأرضمساحة

الذيالغزلانعددمجموعمنالسنةفيألفا25بمعدل

ألفا.015بيقدر

هيالسمكلصيدالرئيسيةالموانئ.السمكصيد

رلغحواليتنتجالتيويكووأولابولبرفيوكينلوخماليج

مزارعإنشاءويتم.السنةفيأسكتلندامصايدتنتجهما

خاصة.بصفةوالمحاراسمالمونوإنتاجلتربيةاسسمك

بريطانيا.فيحبلأعلىنيفزبنمنقريبةوالملدةالهالج!لد.إقليمفيسياحيمركزوليمفورت
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الألومنيوماتنتجالمعادنلصهرمصانعتوجد.الصناعة

مصئلإنتاجيوجدكماأصيفن،وكينلوخوليمفورتفي

.دونريفيالذريةللطاقةومفاعلوليمفورتفيالورق

فيالنفطبصناعةالخاصةالمعداتلإنتاجمصانعوتوجد

ومورايفيرثبكرومارتيالمحيطةالمناطقفي،الشمالبحر

الموجودةال!خرىالصناعاتومن.بسرعةتنمووهيفيرث

والحياكة.والنسيجأممهرومائيةاالطاقةتوليدالمنطقةفى

اقتصادمنكبيراجزءاالعسياحةتشكل.السياحة

إنفرني!.ووأصيمفورتهيالسياحيةالمراكزوأهمالإقليم

التزأصجرياضةوتزداد،الشتويةالرياضاتمركزأفيموروتعد

.مستمرةبصورةشعبيةالجليدعلى

بسببمحدودةالنقلحركة.والاتصالاتالنقل

وخطهوطالوقمنالقلي!!ويوجد.الجبليةالمنطقةوعورة

بالتدريجتحسنتقدالطرقأنغير.الحديديةالسكك

وتؤدي.العشرينالقرنمنوالتسعينياتالثمانينياتخلال

أضقلاشيمهمادوراقلتهارغماالجويالنقلحركة

الداخلي.

غيرفهيوالهاتف!صالتلفازالاتصالاتخدماتأما

الإقليمافيتوحدأنهإلا،النائيةالمناطقبعضفيمتوافرة

أ!يئةمحليةإذاعةومحطةمحليةأممبوعيةصحيفة12

إنفرنيسمنهايلاندإذاعةمحطةوتبث.البريطانيةالإذاعة

التابعةإيلياننانمحطةوتذيع.والغيليةالإنجليزيةباللغتين

ستورنوديفيالغيليةباللغةبرامجالبريطانيةالإذاعةل!ئة

إقليمإلىكذأكموجهةالبرامجوهذه،الغربيةالجزرفي

إذاعةباسممستقلةمحليةإذاعةمحطةوتوجدالهايلاند.

وإنفرنيس.فيرثمورايمنطقتيتخدمفيرثموراي

السطح

الشماليالجزءالهايلاندإقليميؤلف.وا!لساحةا!لوقع

المحيطوالشمالالغربمنويحدهأ!عكتلندا.من

منجرامبيانوإقليم،الشمالبحرالشرقومنالأطلسي

.الجنوبمنومشراثكلايدوتايسايدالشرقيالجنوب

حواليالجنوبإلىأسشمالامنالقصوىوالمسافة

الغربإلىالشرقمنالقصوىوالمسافةكم،512

الإقليمومساحة.كمأ85سكايجزيرةمتضمنة

2.كم2ء)021

إقليمفىالخلابةالمناظرمنكثير.السطحمظاهر

بحيراتمنكثيرويقع،الجليديةالانهارنحتتهاالهايلاند

الحليدية.الأنهارتلكبفعلتآكلتوديانفيالإقليم

تسببحيثالساحلخطعلىعميقةفجواتوتشاهد

.أخرىجليديةوديانإحداثفيالبحرمياهفيضان

الإقليممنالشماليالجزءمنالمنخفضةالأراضىوتتألف

.الشرقفيفيرثمورايامتدادعلىالواقعةوالأراضي

جلنوادييقسمهاالتيالمرتفعةالأراضىهىالإقليموبقية

نيفزبنويقع.الشرقيالشمالنحويمتدالذيالوامبعمور

ارتفاعهويبلغمورجلنمنقريبانيابريم!افىجبلأعلى

.أم343

وأكبر،صغيرةالإقليمأنهارأكثر.والبحيراتالأنهار

.الشمالبحرفييصباناللذانسبيوجلاسنهراالأنهارا

نس.بحيرةمنهاأجحيراتامنكبيرعددويوجد

تفاوتاالأمطارلسقوطالسنويالمعدلشفاوت.المناخ

حوالييبلغبينماالشرقفيملماء.يباةإذكبيرا

يسقطالمتكثفالبخارمنوكثير.الغربفيملم000.5

بين3الحرارةدرجاتمعدلويتراوح.أ!الجباعلىثلجا

يوليوشعهرخلالم51وه21وبينينايرشهرفيهموه

فيالبرودةشديدالجوويكونالبحر.سطحمستوىعند

الجبلية.المناطق

تاريخيةنبذة

فىأيرلندامنسكوتستسمىكانتقبيلةارتحلت

فيمستعمرةلإنشاءأسكتلنداإلىا!يلاديالخامحه!أغرنا

لغةانتشرتوبالتالي.المرتفعاتمنأخربيةاالجنوبيةيةالزار

وتعرضتتدريجيا.الإقليمفىوثقاشتهاالغيليةس!صلحر

الفايكنجمنهجماتعدةإلىالإقليمامنمختلفةأجزاء

وأصبحت.الميلاديينعشروالثانىالثام!القرنينلين

الساحلعلىالواقعةالأراضيمنكبيروقسمكيثنس

الجزر.فيالفايكنجمملكةمنجزءاالغربي

فىتطورحدث،الميلاديعشرالخامسالقرنوفي

المرتفعاتفيالقبليالنظاموسادالقبليةالمجتمعاتبنية

أعقابفىتقريباانهارالنظامهذالكن.عام004لمدة

معركةفيالمرتفعاتفىوقواتهشارليالأميرهزيمة

يكنلم،الهزيمةهذهإثروعلى.أم746مشةكلودن

الطرطانارتداءأوالسلاحبحملالمرتفعاتلأهليسمح

ملاكاالقبائلوأصئزعماء،الأخرىالتقليديةوالملابس

ضى.للأرا

عشرالثامنالقرنخلالالإقليمفيالوقمدت

الأراضيأصحابوبدأالاتصالاتوسهلت،الميلادي

عنالسكانمنكثيراوأجلوا،التلالعلىالأغنامبتربية

هاجروقد.للأغنامحقولإلىيحولوهالكي،أراضيهم

الصناعيةالمناطقفيللعملآخرونواندفعالكثيرون

المزارعفيغيرهمواستقرالوسطىأس!ضلندافيالمتنامية

الساحل.علىالواقعةالصغيرة

صغارمنالكثيركانعشر،التاسعالقرنخلال

البطاطسمحصولعلىغذائهمفييعتمدونالمزارين



95ةيرجز،نيماها

دفعوقد.الزراعيةالافاتإلىأحيانايتعرضكانالذي

المأزقهذاعانواالذينالمزارعينصغارمعالجمهورتعاطف

بينتوقد.أحوالهملدراسةخاصةلجنةتعيينإلىالحكومة

والإيجاراتالفقرتعانيالمنطقةبأنتقريرهافياللجنة

أوضاعتصحيحتموقد.النقلتسهيلاتوقلةالمرتفعة

بالقانونالمشكلاتمنكتيرعلىبالقضاءالمزارعينصغار

فىالزراعةإنقاذبذلكوأمكن،أم886سنةالصادر

الانهيار.منالمنطقة

هايلاندأدعابدورةتعتمد.ألعابدورةهايلالد،

فيوتنعقد،والرقصالمزمار،وأنغامالرياضيةالمنافساتعلى

هايلاند.تجمعاتأيضاوتسمى.صيفكلأسكتلندأ

وهمأسكتلندا،أنحاءجميعمن،المتبارونإليهاويأتي

كانتعماالشيءبعضالدورأتتغيرت.الطرطان!!رقوون

والقفز،العدو،:الانتتضمنفهي.القديمةالعهودفيعليه

ويتبارى.الأثقالورفع،الجذعوقذف،المطرقةورمي

وألحان،يةالعس!الألحانأداءفيالقربةمزاميرعازفو

يعزفونكما،الستراسبايالريل،الجيغ،:مثلالرقصات

راقصوويتنافسبيوبيريتشد.تسمىخاصةمزماريةموسيقى

بعضوفي.القربمزاميرموسيقىعلىالرقصفيهايلاند

،القربمزاميرموسيقىفرقبينمبارياتتقام،الدورات

بالأحداثالغنيةالمبارياتأكثر،الأرجحعلىوتكون

.بالحياةوالنابضة

منكثيرةأنحاءفيهايلاندألعابدورةوتنعقد

تحمعهمارئيسيتانألعابدورتاوتوجد.عامكلأسكتلندا

إقليمفيبريمار،فيوينعقدبريمار،تجمعأو،الملكيةهايلاند

الشماليوالملتقىسبتمبر،أوأغسطسفي،جرامبيان

ممبتمبر.فيإنفرنيصفيوينعقدهايلاند،لتجمع

غيرتحمعاتمنهايلاندألعابدورةتطورتوقد

الناستعودحيث،المحلية(العشبية)الأرضالمراعيفيرسمية

اشتملت.والمهارةالقوةإظهارفييتنافسواأنأسكتلندافي

والقفز،والعدو،،المشيمثلاليوميةالأنشطةعلىا!سمابقات

والغناء.والرقص،والأثقالالأشجارجذوعودفع

.(-ام19)4روزالسيدة،هايلبرون

مرتكبعنالدفاعتقودامرأةأولتعد،بريطانيةمحامية

مجلسفيالقضاءأمامتترافعامرأةوأولقتل،جريمة

انظر:.جناياتقماضىللعملتختارامرأةوأول،اللوردات

الثانيةالمرأةأصبحتام،749عاموفي.الجناياتقاضي

،ليفربولفيولدتالعليا.بالمحكمةقاضيةاختيرتالتي

امتهنت.ليفربولوجامعةبيلفيديرمدرسةفيودرست

عامالملكمستشارةوأصبحتام939عامالمحاماة

الإمبراطوريةفيقائدةسيدةأصبحتكما،أم949

.ام749عامالبريطانية

-)1886موريسإيانالسير،هايلبرون

علىمهمةأبحاثاأجرى،بريطانيكيميائىأم(.959

الصلبة،الكحوليةوالمواد)د(،وفيتامين)أ(فيتامين

الحشراتمبيدتطويرفيأيضاساعدكما.والبنسلين

)د.د!ت(.

فيوتعلمبأسكتلندا.جلاممجوفىهايلبرونولد

منعددفيألممتاذاوعملبألمانيا.ليبزجوفيجلاسجو

علمئامستشاراعين،الثانيةالعالميةالحربوأثناء،الجامعات

.ال!نتاجلوزارة

أستراليمنتجعهايمانجزيرة.!جريرةطلحان،

شمالكم05مسافةعلىالجزيرةتقعشهير.سياحي

منتحع.هايمانجزيرة

لتمضيةأسترالى

خارجتقع،العطلات

كوينزلاند.حزيرة!احل

زيارةللسياحويمكن

التيالمرحانيةالشع!

الحاجزعليهايطلق

طوالالكبيرالمرجانى

.العام
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الساح!!منكم92مسافةوعلىلروسرباينشرقي

جزرمجموعةفىيوجدالمنتجعوهذألكوينزلاند.الشمافي

المرحانيةأعثسعبامنأغرببا،صاندايويتأرخبيل

384الحزيرةهذهاوالكبير.المرجانىبالحاجزالمسماة

صناعةوتتيحأ!هيور.اوتجمعاتالأشجار،امنه!ضارا

والطهميعة،أغاخرةاالإعاشةوسائلتوفرهمامع،السياحة

صيدوبالسياحةالاستمتاعلراغبيالفرصة،الاستوائية

الجدبنقاطوإحدى.ممتعوقتوقضاءالأسماك

أشتير،الملونةالمرجانيةالأعشا!هي،الجزيرةفيالسياحي

والجنوبيةالغربيةالجوابعلىالموجانحسارلدىتظهر

.للجزيرة

صري!!الماأسعماكالمنطقةشىالسمكأنواعتشمل

أسممك.املكوسمكالقدوسمك

أ!شمانىمحليةح!صمةذاتمقاطعةطيلدليرن

تضمار.نعسمة76؟005أ!س!طناعدد.بإنجلترالانكشاير

وجريتأ!مورز،وكلاشون،وتشيرتش،أكرينجتونمدن

وتعد.أضامأوأبرشيةوريشتون،ويستلواوزوالدهاروود،

فيتشتهروكانت،للمقاطعةالتجاريالمركزأكرينجتون

-هايندبيردوفي.الهند!ميةوبالمجالاتالقطنلنعسجالماضي

بينهامنالصناعاتمنكبيرعدد-الحاضرالوقتفي

والموادالسياراتعيارقبماوإنتاج،والطباعةالطوبصناعة

البلاستيك.ومنتجاتوالورقالكيميائية

لانكشاير.:أيضاانو

الصورةوفي.اضصميعاما!!شالناسيمس!س.هايندبيرنمساكن

اقىيد.اراحمنمحموعةأماماسدوراتصطمىحيتالضوارعأ!

صناعةروادأحدأم(.825-)1857!!ودهاقي

السياراتإحدىتصميمفينجحومخترعيها.السيارات

إلمرلهوأهداهاخصيصاأصهصنعتقدوكانتالناجحة

وقادهاإنديانا،بولايةكوكومومدينةفيأبرسونوإدجار

السيارةوهذه.م4981عاميوليومناشابعفيمرةيلأول

.سميثسونيانبمعهدالحاشالوقتفيعرضهايتم

وهوعاد!وأنابيبكاربريتراتاختراعاتهتضمنتوقد

الاولى.السياراتفيكبيرتطورحدوثإلىأدىما

بعملقامفقد،المعدنيةالصناعاتخبراءثبارأحدول!صنه

وذاعتطورهاأضياالسبائككثروأ.مختلفةممبائك

وهذهستيليت،سماهاالتيأصتأس!ضبااسبيكةشهرتها

تساعدلأنهاالمعدنيةالأدواتعملشيتستحدمالأخيرة

.حادةشفراتأ،دوات1هذهإكسابعلى

المتحدةبالولاياتإنديانابولايةبورتلاندفيهاينزولد

ال!مري!صية.

أديب(.م6581-971)7هايدريئش،هايني

الألماني،الأدبفيشعبيةأحضاباأكثرضمنيعدألماني

منجزءاباعتبارهجيدامعروفاقصائدهمنالعديد!صانو

شوبير،مثلملحنونوضعوقد.الألانياأصشعبيادبالأ

هايني.لاشعارمومميقيةألحالاوبرامز،ومندلسون

أشمعارهمنجفالكثيروقد،دوسلدورففيهاينيولد

أشعارمجموعةوتعدأم(.)827الأغانيكتابفيالأولى

فيمشهوراشعركتابوأكثرشهرةأعمالهأكترهذهالحب

لأنهاالمرالحلوبأنهاالقصائدوصفتوقد.الألمانيالأد!

،ساخرةنبرةيعطيهاأصذياالتهكممعوالجمالتدمإلبساطة

لوريلي.هيشهرةالأكثروالقصيدة

والمقالة.القصةمنفريداخليطاالمب!صهاينينثروكان

ا!لسافرةالصورلالممممجلداتأربعةشيمنهالكثيرنشروقد

اتسمت،هاينيكتاباتمعظماومثلأم(.831)1826

والذكاء.،والوضوحأسسخريةوادالمرحالأعمالهذه

أيضاعليهويطلقم(.059-؟)دداهاوول،

نأالمحتملومنويلز،علىوملكمشرع.الطيبهايويل

م!.9عامفيل!جريديجيونحاكماأسدهواخلفقديكون

هايولكان،م029عامإلى189عاممنالفترةوفيتقريبا.

روما.بزيارةقامم،289عاموفيويلز.جنوليعلىملكا

الأنجلو-المحكمةمعوثيقاتصالعلىكانعودتهوعند

ويلزعلىملكاهايولأصبحم،429عاموفي.سكسونية

محللتحلالقوانينمنمجموعةبتأليفوقام،الموحدة

انهارتهايولماتأنولعد.القبليةالقوانيتمجموعة

المملكة.

الثلثويشمل،الغربيةالهندجزرفييقعقطرهاللتي

حصوبامنكلب!تالواقعةهسبانيولاجزيرةمنالغربي

جمهوريةوتقع.الكاريبيالبحرفيوبورتوري!ص،
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فيسوداءحمهوريةأقدمهاستيوتعد.الحكوميةالمكاتببعضأيضاوي!م،هاييتيلرئيسالرسميالمقرهوأوبرنسلورتفيالوطنيالقصر

الغرلى.الكرةنصفليالمستقلةالدولوثالية،العالم

وثانية،العالمفيسوداءجمهوريةأقدمهاييتيوتعدوتغطي،الجزيرةتلكمنالشرقيالجزءفىالدومينيكان

تتمتعإذ،الغربىالكرةنصففيالمعستقلةالدولتسميةاشتقتوقد.هاييتيجزرمعظمالوعرةالجبال

معظمحكمهاقدأنهابيد،ام408عاممنذبالاستقلال.الجبالأرضتعنيهنديةكلمةمنها-

لرفاهيةجهودأيةيبذلوالممستبدونحكامالفترةتلك

موجزةحقائق

برس!.أوبورت:العاصمة

الفرنسية.:الرسميةاللغة

.2كم057.72:المساحة

إلىالشمالومنكم،092الغربإلىالشرقمن:مسافةأكبر

!ميقربماطولهيبلغالساحلىالطريقكم،217الجنوب

الساحلية.الحدودخارجتقعائتىالجزرمتضمناكما،،81

م677.2إلىالارتفاعيصلحجثسيللابينارتفاعأعلى:الارتفاع

السحر.سطحمستوىهوارتفاعأقلالمحر،سطحمستوىفوق

نسمة،/00328.7":أم!6!عامتقديرحمسب:السكانعدد

علىالسكانوتوريع2شحص/كم432إلىالسكانيةالكثافةوتصلى

السكانعددوبلغ.المدنفى%03و،الريف!لي7%0:التاليالنحو

ويقدرسسمة،،297.53،5منيقربماأم829إحصاءحمسب

نسمة..1238لم"..م1002عامعددهميصلأد

التعدين:السكر،وقصب،والسيزالالبن:الزراعة:المنتجاتأهم

ل!وكسيت.وا،النحاس

الديساليير.أغنية،لاديساليين:القومىالنشيد

يلوحوالدي،الوطنيللعلمالداكنالأزرقالعلويالنصىبمثل:العلم

المولدينالاحمرالأسفلالنصفويمثل،هاييتيسودالشعببه

شعاراالحكومةتتحذهالذيالدولةعلمالوسطوفيالخلا!سيين،

للمبالة.

انطر:،الصغرىالوحدةلمعرفةالغورد.هىالأسا!ميةالوحدة:العملة

النقود

شعبهم.

عامهسبانيولاجزيرةإلىكولمبوسكريستوفروصل

يعرفالذيالمكانفيأسبانيةقاعدةوأسصأم،294

هاستيالفرنسيوننزلذلكوبعد،هاييتيبدولةالآن

الكاريبي.البحرفيمستعمرةأغنىمنهاوجعلوافطوروها

وعاصمتها.هماييتىجمهوريةهو:للبلادالرسميالاسم

مدنها.أكبرأيضاوتعد،أوبرنسبورت

بكثرةاتصفمضطربتاريخلهاييتي.الحكمنظام

الانقلابقادةعلق،المثالسبيلفعلى.العسكريةألانقلابات

البلادوحكموابالدستورالعمل،أم199عامالعسكري

مأ879عامأجيزالذيالدستوروكان.أم499عامحتى

بيناس!لطةفيهاتوزعجمهوريةهاستيأنإلىأشارقد

وتتكون.التشريعيةوالهيئةالشعببوساطةالمنتخبالرئيس

77ويضمالنوابمجلس:مجلسينمنالتشريعيةالهيئة

هذاوبموجبعضوا.27وبهالشيوخومجلسعضوا

ولاسنواتخمسلفترةمنصبهالرئيصيتولىالدستور،

الذيالوزراء،رئيسويعين.متتاليتينلفترتينبتوليهيسفله

أعضماء،التشريعيةالهيئةفىالأغلبيةحزبمناختيارهيتم

الرئيس.معاللازمةالمشاوراتإجراءبعدوزارته

هاييتيأهاليمن%59نحو،العظمىالغالبية.السكان

قطنوقدمستعبدينإليهاجلبواالذينالسودالأفارقةمن
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وديانوفىبالسكانالاهلةالساحليةالسهولفىمعظمهم

وإنتاجا.خصباأحضرتربةتوجدحيتالجبال

شسعبمن%5منيقربماالخلاسيونالمولدونيمثل

وينتميوبيضاء،سوداءأصولمنهجينوهم،هاييتي

الوسطيالطبقةإلىإماالخلاسيينالمولدينهؤلاءمعظم

فيأيضاوتعلموامنهماكثيرونشأالعليا،الطقةإلىوإما

الأطباءأيضاومنهم.التجارةمعظمهماومارسفرنسا

أمري!صونهاييتيفييعيشكما،الناجحونوالمحامون

.وسوريونوأوروبيون

حضافةأمخربياأعرةانصفبلدانأكثرمنهاستيتعد

هذابلدانأق!منتعدولذا2(،!ماانسمة2)43لحمكانية

أصس!صانامن%62أنكما،التنميةفيالعالمامنالجزء

هاليتىسكانأغلبويعمل.يكتبونولايقرأونلاأميون

إلاالمحاصيلمنينتجونلاهذا،منالرغموعلى.بالزراعة

إلىهاستيوتفتقر.أصغذائيةاحاجاتهمسدمايكفي

الطهبيعية،والرعايةالعذاءقلةوبسببوال!طباء،المستشفيات

فىالسكانأعمارمتوسطيزيدلا،الريففيوبخاصة

فقط.مشة05علىهاييتي

أسظمىاأسيةأحااوتتحدث،الرسميةأجلادالغةالفرنسية

أضيوا،الهاييتيةالكريولعليهايطلهىبلغةالهاييتيينمن

تتحدثبينما،الفرنسيةأطغةامنشيئالنيتهافيتتضمن

الفرنسية.باللغةوالعلياالمتوسطةالطبقتان

منصغيرةمساحةالنموذجيةالهاييتيةالأسرةاتزرع

منجزءايوماوكانتأ!خار،امن.8،عنتقلالأرض

والذرةالفولالأسرةوتزرععبيدا.أسلافهمشيهاعمل،مزرعة

بتربيةقامتوربما،الطعامأجلمنوالبطاطسوالأرزالشامية

كوخفيالهاييتيةالأسرةوتعيشالماعز.أوالخنازيرأوالدجاج

وجدرانهاالقحقمنسقفهاواحدةحجرةمنضيقصغير

المجفف.بالطينالمغطاةأمحصىامنمصخوعة

التيالعاداتبعضيتبعونهاييتيس!!انمعظمايزاللا

منكثيرإنجازويتمإفريقيا.منأسلافهماجلبها

مجموعةبمشاركة،هاييتيفيأ!همغيرةأالمزارعفيالعم!!،

آخرإلىحقلمنينتقلونالذينرينالمجاوأصسكانامن

بمصاحبةيغنونوهم،للمحاصيلحاصدينأوزارعين

واللعبالعملبتالربطويسمون،يعملونبينماالموسيقى

كومبايت.

الرومانىالمذهبالهاييتيينمنالعظمىالغالبيةتعتنق

وهىبالوودووية،الخاصةالطقوسوبعضال!صاثوليكي

وهم،الوثنيةوالإفريقيةالنصرانيةالمعتقداتبينتمزجديانة

سيحل،الخاصةالطقوسبعضيؤدونعندما،أنهيعتقدون

قسيسأيالهونجان،يقومذلك،مثال،الخالقفيهم

يلي،الطحينمنبقليلالأرضعلىصورةبرسأ!ودووسةا

امتلكقدالإلهأنيعتقدواأنإلىبعضهممنرقصاتذلك

أكثر.أومنهمواحدأ

إله:مثل،الوثنيةالالهةمنبكثيرأ!ودوويةاأتباعيؤمن

كذلك،الأرضفلاحةوإلهالحربوإلهالحبوإلهالمطر

بدونالكاثوليكيةالشعائريؤدونالهاييتيينلعضفإن

البروتستانتي.المذهباخرونويعتنق،الوودووية

هاييتي

-طرق

حديديةسككسلا

وطنيةعاصمة!

أخرىمدن

البحرسطحمسنوىع!الارنالاع،

ادوليةالحدودليمرحعاليسثالحرلطةهده

لا!!لايات"لمحيطالأطنسي

ال!حدة!دحررالحهاما

ة!المسميلمهسداليولا

حامال!!ستيءط!:،

مدثو+شآفهـ.الخزكحبهوم!ة

لأ-!هصر!بهجبما



هؤلاءولمجوم،هاييتيفيالرئيمسيةالمحاصيلمىالسكرقصب

مصانعإلىيرسلحيث،المقلعرباتفيالقصببتحميلالمزارعون

وفرنساالمتحدةالولاياتإلىالسكلهاييتيوتصدر.لت!صيرهالسكر

اللأحرى.الدولوبعص

منوالجنوبيةالشماليةالأجزاءتخترق.السطح

فيجزيرةشبهتكونانالوعرةالجبالمنسلسلتان،هاييتي

إلىالشماليالجزيرةشمبهويمتد،الجزيرةمنالغربىالطرف

الجزيرةشبهأما،الأطلسيالمحيطفىكمأ06منيقربما

البحرفىكم032منمايقربإلىفيمتدالجنوبي

إيلوجزيرةجونافلاخليجمنكليقعكما،الكارلمجي

.الجزيرةشب!بينلاجونافدي

البلادمنالشرقيالقسمفيأرتيبونايتنهروادييقع

الساحلخارجفتقعتورتوجا،جزيرةأما،الجبالبين

كما،الجبالبعضوالماهوجنيالأرزغاباتوتغطي،الشمالي

.الأخرىالجبالعلىالمداريةالأقاليمفاكهةأشجارتنمو

بعضفيفهم،الأرضمنمايستطيعونالناسيزرع

الانحدارشديدةمنحدراتعلىالمحاصيليزرعونالمناطق

.السقوطلتجنبالجبالفيأنفسهمالفلاحونيربطبحيث

صناعةفييدخلالذيوالكاكاوالبنالناسيزرع

الشوكولاتة.

واديفيالرئيسيالمحصولاسمكرقصبيعد

الخصبة.السوداءالتربةذيأرتيبونايت

علىم32وم521بينالحرارةدرجةوتتراوخ

،الجبالقممعلىم452و!مأ.وبينالسوأحل،

ماعلىالشماليةالجبالفيالمداريةالغاباتوتستحوذ

الجنوبىالساحلأمالمشويا،المطرمنسم25.منيقرب

سنويا.المطرمنلممم05منأقلعلىفيستحوذ

63هاليتي

أبراحشكلعلىبنيوقدأولرنص،بورتفيالحديديالسوقمدخل

الأطعمةالسوقفيالتجارويسيع،مغربيإسلامينمطذاتصغيرة

.المحلاتوخارخ!داحلوعيرهاوالملابص

فيهاييتيعلىأحياناالمدمرالممطرالإعصعارويهب

أكتوبر.إلىيونيومنالفترة

هاييتيسكانمن07%منيقربمايعيشالاقتصاد.

تكفىلاتكادصغيرةمزارعويملكون،الريفيةالمناطقفي

يعيشونالذينالسكانبعضويزرع.الطعاممنحاجتهم

ويملك،الأسواقفىويبيعونهاوالبنالفاكهةالجبالفى

الأرضمنكبيرةمساحاتالخلاسيينالمولدينبعض

السكروقصبالبنمؤقتةلفترةيزرعونحيثالمزروعة

.المجدولالخيطصنعفييستعملنباتوهو،والسيزال

البن!زارعفيللعملأرضهمالهاييتيينمنكثيريترك

الدومينيكانجمهوريتيفيوالسيزالالسكروقصب

وكوبا.

فالكاكاو،قليلةولكنهاصناعاتهاييتيفيتوجد

منكلفيالمحصوليباعثم،هناكينتجانالسكروقصب

.الأخرىالدولمنوغيرهماوفرنساالمتحدةالولايات

الحرفيونويبيع،القطنمحالجبعضبهاييتيوتوجد

نباتمننسجوهاالتياليدويةمشغولاتهمالمدنفى

للسائحين.الماهوجنيخشبفينحتوهاأوالسيزال

القطيةالصناعاتمنقليلةكمياتهاييتيوتستورد

.المتحدةالولاياتمنمعظمهاويستوردوالآلاتوالحبوب

بورتفيالدوليةالجويةالرحلاتبعضوتتوقف

وسانكابيولىهالمحتيانكابمدنتعبرثمأوبرنصر،

القواربوتتوقف،مهمةبحريةموانئوهي،مارك
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تلكالمسافرينمنكتيرويزور،هاستيانكابفيالسياحية

المدينة.

خطسوىالحديديةالخطوطمنهاييتيفييوجدلا

فىالخطوطتلكمعظموتقع،كم08طولهيبلغواحد

هاييتىفيالطرقطولويبلغالس!ص.قصبمزارع

صالحةتعدكم006منهاك!،000.5منمايقرب

المناخية.الظروفكلفيللاستعمال

هسبانيولاإلىحصلمبوسكريستوفررحل.تاريخيةنبذة

واسمها،سفنهإحدىارتطمتحيثأم294عام

منمقربةعلىالبحرقاعفيالصخورببعضسانتاماريا،

شهرخلالذلكوكان،الحاليةهاييتانكابمدينة

أ!احأكولمبوسبحارةاستعمل.السنةتلكمنديسمبر

حصنكولمبوسعليهأطلقحصنبناءفيالسفينةتلك

يمكثونطاقمهبعضكان،كولمبوسإبحاروعندنافيداد،

أسذيناالأراواكالهنودأنغير،الحصنذلكعلىللحفاظ

وقتلواالحصنهذادمرواالأرضتلكعلىيعيشونكانوا

به.كانمنكل

الانيعرفالذيالموقعفىالذهبكولمبوساكتشف

المستوطنوناند!-تمومن،الدومينيكانبجمهورية

امشخراجعلىالهنودأجبرواحيثهسبانيولا،إلىالأسبان

الهمودمعاملةأساءواوقد.الغذأئيةالمحاصيلوزراعةالذهب

قيدعلىالهنودمنيبقلمام053عامبحلولأنهلدرجة

عبيذاالمستوطنونأولئكجلبولذا،مئاتبضعإلاالحياة

لديهما.للعملإفريقيامن

طلباهسبانيولا،المستوطنونهجرماوسرعان

والم!صسيك.بيرومنك!!فيرخاءأكثرأ!مبانيةلمستوطنات

فيالأسبانمنالباقونكانأم،606عاموبحلول

لكلأوامرهأمسبانياملكأصدربحيثالقلةمنهسبانيولا

منقريبمكانإلىقدمابالمضىهناكالموجودينالأ!مبان

بجمهوريةالانتعرفالتيدومينجوسانتومدينة

والإنجليزالفرنسيينمنالقراصنةهرعوعندئذ.الدومينيكان

منوالغربيالشماليالساحلينعلىواستولواوالهولنديين

قاعدةالصغيرةتورتوجاجزيرةوجعلوا،المهجورةهسبانيولا

أمعبانيا.إلىطريقهافيوهيالسفنعلىللهجوملهم

مأ796عاموبحلول.إبعادهمعبثا،،الأسبانوحاول

الثلثعلىفرنسابسيادةالاعترافرسمياأ!مبانياأعلنت

.الجزيرةتلكمنالغربي

ساناسملىالجديدةالمصتعمرةهذهعلىفرنساأطلقت

الافارقةمنعدداالفرنسيونالمصتعمرونوجلبدومينجو،

عاموبحلول.والتوابلالبنلزراعةكبيرةمزارعوأقاموا

نصفمنيقربماهاييتيفيالأفارقةعددبلغ،أم788

المستعمرينأمثالثمانيةيعادلماأي،نسمةمليون

سانمستعمرةالرخاءعمماوسرعان،أنفسهمالفرنسيين

مستعمراتهالفرنسا،بالنسبةأهميتها،فيوفاقتدومينجو

كندا.في

الفرنسية،الثورةاشتعالوخلال،م1917عاموفى

فدمرواالفرنسيينعلىبثورةدومينجوسانفىالأفارقةقام

منواحذأوكانلوفرتير،توسانواستوفيوالمدنالمزارع

منشيئاإليهاوأعادالبلادفىاللامورزمامعلى،الأفارقة

فرنسافيالأمورزمامالأولنابليونتولىأنوبعد،النظام

الحكملاستعادةهاييتيإلىجيشاأرسلأم997مشة

توسانالجي!فاعتقل،أخرىمرةالفرنسىالاستعماري

منكثيراأنغيرفرنسا.إلىأرسلثمالسجنفيبهوزج

ولذاالصفراء.الحمىصرعىوقعواالفرنسيالجيشأفراد

الذيالفرنسيالجيشهزيمةمنأم308سنةالثوارتم!ش

ام408سنةينايرشهرمنالأولوفى،المرضبهفتك

استقلالالثوار،قائد،ديسالينجاكجانالجنرالأعلن

هاييتي.اسمتحملدولةوإقامةأجلادا

سنةمقتلهوبعد،للجمهوريةرئيسأولدساليتأصبح

القادةمنأثنينبينالسلطةعلىصراعنشب،أم608

بيتيونفتولى،كريستوفوهنريبيتيونألكسندرهما:

الجزءكريستوفحكمبينما،الجنوبيةهاييتيحكم

محلبوييهبييرجانحلأم،818مشةوفي.الشمالي

كريستوفانتحرأنمالبثثمالقطر،توحيدوأعاد،بيتيون

بالاستيلاءبوييهقامأم،821عاموبحلول.أم082سنة

وظلت،الشرقيةهسبانيولافيالأمسبانيةالمستعمرةعلئ

مشةعليهاالشعبثورةحتىالمستعمرةتلكتحكمهاليتى

.أم844

23هاستيحكمتولىأضالية،اعاماأحسبعيناوخلال

البلادطولعلىالاستقراروعدمالقلقفخيمحاكما،

ضها.وعر

وودروالأمريكيالرئيسبعث،ام519مشةوفي

،النظاملإعادةهاييتيإلىتجاريحربىلأسطولولسون

إذاعليهاالاستيلاءفىالأخرىتطمإلدولأنخشية

البلاد.فيسائدةالقلقأسةحااستمرت

أمريكا،جانبمنالتدخلهذاالهاييتيوناستن!

الكثيرةديونهاأداءعلىهاستيالاحتلالقواتوأرغمت

.الأخرىللدول

وبناءالوقبرصففقامت،الحكومةالاحتلالقوى

بهتمصحيابرنامجاووضعت،والمستشفياتالمدارس

الصفراء.الحمىعلىالقضاء

الولاياتقواتانسحبت،أم349عاموبحلول

وقدشؤونها.علىهيمنتهاهاييتىواستعادت،المتحدة

علىالأجنبيةالشركات،التاليانهاييتيرئيساشعجع
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المولدين-العلياالطقةأنبيد،هاييتيفيأموالهااستثمار

تلكفوائدمنالأسدنصيبعلىاستحوذت-الخلاسيين

.الاستثمارات

منذهاييتىيعمالاستقرارعدممنالكثيريزالولا

مقاليدعلىالجيشضباطاستولىحيثام،469عام

أرجاءالفوضىعمتأنبعدنفسهاالسنةفيالأمور

ماجلواربولوهوالجي!شضباطأحدوانتخبالبلاد،

معدلاتزيادةعلىفعمل،أم059سنةللبلادرئيسا

سنةمنصبهمناستقاللكنه،والصناعيةالزراعيةالتنمية

فعاد،الأولىسيرتهاإلىالقلاقلعادتعندماام569

فيالسلطةزمامعلىوا!شولىعهدهسابقإلىالجيش

البلاد.

الذيدوفالييهفرانسواانتخبأم،579سنةوفي

نألبثماولكنهللدولةرئيسا،هاستيريففيطبيباعمل

البلاديحكموراحالحياةمدىللدولةرئيسانفسهأعلن

تعديلبإجراءأم719سنةقامإنهحتىاستبدادياحكما

له،خلفاختيارفيالحقالدولةلرئيسيعوالدستورفى

نحبهقضىأنهغيرله،خلفاكلودجانابنهاختارثمومن

-جانأبنهبعدهمنوخلفه.أم719عامأبريلشهرفي

عمرهمنعشرةالتاسعةتحاوزقديكنلمالذيكلود

وحكمالحياةمدىللدولةرئيسانفسهفنصب،انذاك

.والدهمثلاستبدادئاحكماالبلاد

القواتعلىالإشرافوجانفرانسوامنكلتولى

نفذتسريةشرطةقوةبإنشاءوقاما،هاستيفيالمسلحة

واتسمت،الرجلانهذانارتآهاالتيالسياساتكلبالقوة

اسمالشعبأطلقولهذا،والعنفبالبطشالسياسةهذه

الشرطةهذهأعضاءعلى-الغولأي-ماكصتتونتون

السرية.

شرعت،العشرينالقرنمنالسبعينياتبدايةوفي

بسبببلادهممغادرةفيالهاييتيينمنكبيرةأعداد

كانواالتيالإنسانيةغيروالمعاملةالقاسيةالمعيشيةالظروف

إلىمعظمهموهاجر،السريةالشرطةأيديعلىيلقونها

لاجئين.بوصفهمالمتحدةالولايات

كلود-جانوجهفيالهاييتيونثار،أم869عاموفي

الفوروعلىالبلاد،منبالفرارلاذماسرعانالذيدوفالييه

فيالمسلحةالقواتقائد!نامفيهنريالفريقنصب

وأالسريةالشرطةفألغى،للدولةرئيسانفسه،هاييتي

.ماكوتالتونتون

مشروعالناخبونتبنىام،879مارسشهروفى

لها،جديدةحكومةإقامةعلىنصللبلادجديددستور

الحكومةأنبيد،الشعبينتخبهنيابيمجلسرئيس

المجلسمنالانتخاباتعلىالإشرافتنقلأنحاولت

ضدمظاهراتهبتثمومن،الجيشإلىالمدنيالانتخابي

المتظاهرينبينعنفأعمالعنتمخضتالمحاولةتلك

الرئاسةانتخاباتتجرىأنمقرراوكان.الجيشوقوات

هاجمواالإرهابيينأنإلاام،879سنةنوفمبر92في

،الاقتراعصناديقعندوجودهمأثناءالناخبينمنكثيرا

إلغاءتم،لذلكنتيجةوشخصا،03منأكثروقتلوا

أجريت،أم889سنةينايرشهروفي.الانتخابات

مدنياورئيسابرلماناالناخبونواختار،جديدةانتخابات

السنةمنيونيوشهروفى.مانيجاتليسليهو:جديدا

واستولى،بالحكومةفيهأطاحبانقلابنامفيقامنفسها،

عسكرية،لحكومةرئيسانفسهونصب،السلطةعلىهو

منضباطاستولىنفسها،السنةمنسبتمبرشمهروفي

ونصبالأمور،زمامعلىهالمحتيفيالجمهوريالحرس

مالبثولكنه،للحكومةرئيسانفسهأفريلبورسيرالفريق

عقبم،0991مارسشمهرفىالحكمعنتنازلأن

وبذلك.حكمهنظامضدثارتالتيالاحتجاجات

كانتالتيتروو!وه-باسكالإرثاالسيدةأصبحت

بإجراءفوعدتمؤقتا،،للدولةرئيساالعليا،المحكمةتترأس

.جديدةانتخابات

أجانب،مراقبينإشرافتحتالانتخاباتإجراءتم

جانوانتخب،ام199عامينايرشهرفيذلكوكان

بأغلبيةللدولةرئيسا-سابققسوهو-أريستيدبرتراند

أريستيدبحكمعسكريونأطاحماسرعانولكنساحقة

السلطة.علىواستولوا

البلاداجتاحتعنيفةأزمةوبعد،أم499عاموفى

الأمريكية،المتحدةالولاياتمنمباشرينودعموبتدخل

الهاييتيالرئيسوأعيدالحكمعنالعسكريونتخلى

فبراير7وفي.السلطةإلىأريستيدبرتراندجانالمنتخب

أولفيأريستيدالرئيسبريفالرينيهخلف،أم699

قبلاستقلالهاهاستينالتأنمنذللسلطةسلميانتقال

سنة.291

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

كريستوفر،كولمبوسفرانسوا،دوفالييهأوبرنصبورت

طقوس،لوودوويةاجمهورية،ومينيكانالدتوروفرألو،نتوسا

هنري،كريستوفلغربيةالهنداجزر

وغاز.للغايةدقيقةجسيماتمنخليطالجويالهياء

للغايةصغيرةقطعاأوسائلةقطيراتالجسيماتتكونوقد

السحبوتعدالغاز.فىموزعةأي،عالقةصلبةمادةمن

تنتجكما.طبيعيةبصورةيحدثجوياهباءوالضباب

الجويالهباءالشعر،تثبيترذاذ،الراذةالعرقمزيلعلب

المشخدامها.عند
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المفغوطءلهوابارلذاوعاء

مزيلاتمتل!نتجاتبرشيقوم

صديمشكلليوالدهادالعرق

سائلبعازالمتييخلط.رقيق

الدابلص!أوالداسريسمى

الفسط.تحتالوعاءداخل

لأسفلالوعاءعطاءصغطوعد

المحلوأ!وينتقل،المسرد!يف!ت

وعد.العمسأنمول!ععر

العطاءتضإلىالمحلولوصول

تدفعت!وم!الداسر،شمحر

الهواء.فيالحسيمات

فىوالرطوبةالدقيقةالصملبةالجسيماتتدخل

هباءمنتجةباممتمرار،الأرضيةلدصةالجويالغلاف

الترابالصلبةالجسيماتوتشمل.الجويالغلاف

هباءويسهماالطلإ.وغبار،والدخانالفحموغبار

ع!صيعيدانهكماالهواء.تلوثفيالجويالغلاف

انخفاضايسببمماالفضاء،إلىالشمسيالإشعاعبعض

ويخدث.الأرضيةالكرةسطححرارةدرجةفيطفيفا

الوهج،الجويالغلافهباءبوساطةالمبعثرالضوء

.الغروبعندالسماءفيالأحمر

علبالمصنعةالجويالهباءمنتجاتأوعيةتسمى

فيالمنتجيذوب،العلبتلكوداخل.الجويالهباء

وتغلق.العادةفيسائلاغازايكون(دافع)وقودداسر

بصمامالعلبةوتجهزالضعغط،تحتالعلبةمحتويات

،المضغوطالمحلولينطلق،الصع!امفتحوعند.إعتاق

الهباءمكونا،العالقمإلمنتجالمنطلقالداسرويتبخر

مثلالمضغوطةالعلبمنتجاتبعضتعدولا.الجوي

هباءمرذات،الخفوقالحليبودسم،الحلاقةرغوة

غازاتمنتتكونبالرغوةالشبيهةالموادفتلك،جوي

سوائلأوصلبةجسيماتمنلا!مائل،قاعدةفيعالقة

غازية.قاعدةفيعالقة

دواسربمثابةالمستخدمةالكيميائيةالعواملتشمل

الميتروز.وأكسيدالكربونأكسيدوثانيالهيدروكربونات

نطاقعلىتستخدمالفلوريالكربونمركباتوكانت

العلماءمنالكثيرأنبيددواسر.بمثابةالماضىفيواسيع

جراءالقلق-العشرينالقرنمنالسبعينياتأثناءساورهم

الغلاففىالأوزونطبقةمعالفلوريةالكربوناتتفاعل

هذهوتقومإياها.وإضعافه،الأرضيةللكرةالعلويالجوي

فوقالأشعةإشعاعمنالأرضيةالكرةسطحبحمايةالطبقة

ح!ت،أم789عاموفي.الأوزونانظر:.البنفسجية

فلوريةكربوندوالصراستعمالالمتحدةالولاياتح!ضمة

أخرىبلدانحكوماتوحذت،الكامنةلأخطارهامعينة

حذوها.

الهواء.:أيضاانظر

.الدخانفىتوجدقاتمةبنيةأوسوداءمادةاووب

قطرويبلغ.الفحممنصغيرةذراتمنمعظمهاويتألف

الذراتتلكتظهر.الإنسانشعرةقص!!نصف!الواحدة

علىيحتويالذيللوقودالكاملغيرالاحتراتنتيجة

البترولية.والموادوالخشبالحجريالفحممثلالكربون

فهوالهواء.تلوثمننوعاالجوفىأعباباويسبب

الجهازيؤذيقدأنهكما،يلامسهسطحبأييلتصق

واسعةأضرارايسببوقد.خاصةوالرئت!ت،التنفسي

هبابايتركالمدنفيالمنطلقفالدخان؟للممتلكاتالانتشار

للهبابيمكن،النهايةوفيقذرا.شحلهاجاعلاالمبانيعلى

كيميائيا.معهاتفاعلهبسببالمبانيبأسطحضررايلحقأن

لاستخدامهقيمةمادةالفحمهبابيعتبر،ذلككلرغم

كصبغةالهبابمننوعانويستعمل(.ملونة)مادةكصبغة

الأولوالنوع.المصباحوهباب،الداكنالأسمروهما:

فىعادةيوجدالذيالمجففأعطرانامنلامعبنيمسحوق

المصباحهبابيوجدبينما،الغاباتلحرائقالمتاخمةالمناطق

عليهالحصولويمكن.الحرائقمنطقةعنالأبعدالمناطقفي

الطبيعي.الغازأوالبتروليةللموادالكاملكيرالحرقمن

.لنارا:أيضاان!

تكونوقد)مقابل(عوضبلاذاتأوعينتمليكالهية

عنهاتختلفانأنهماإلاالهبةمنوالهديةوالصدقة.بعوض

الشرعية.وأحكامهاالهبةشروطعليهماتنطبقلابأنهما

بهاتقومالتيالأموالزكاةمثللازمهومامنهاوالهبة

إيجادمنفيهلمامندوبهوماومنهاأ!اجزيناحياةسبل

)تهادواض!ل!س!:لقولهالمندوبمنوالهبة.والتحابالتآلف

خالصةالنيةتكونأنولابد.الموولفىمالكالإمامرواهتحمابوا(

خبيث.غرضالهبةوراءمنوليسلله

شسرعا،تصححتىتوافرهامنلابدأركانللهبة

والصيغة.نفسهوالموهوبلهوالموهوبالواهب:-وهي

أماشميئا.لهالموهوبيملكأنيريدالذيالمالكهوالواهب

الواهبكقوللذلكالمصاحبالكلامفهيالصيغة

كذا".تعوضنيأنعلىأوعوض،بلاكذالك"وهبت

مشروطةأمورفىإلاهبتهفىيرحعأنللواهبليس

الفقهية.المذاهبفيمفصلة

يقولكأنماليعوضمقابلةفيالهبةتكونقد

عنهاتعوضنيأنبشرطهذهداريلك"وهبتالواهب



تعتبر،الحالةهذهمثلوفي".ذلكنحوأوريالألفكذا

بينهماخلافولاللبيعالشرعيةالأحكامعليهاوتنطبقبيعا

منبدلألك""وهبتقولهفيالصيغةحيثمنإلا

"بعتك".

،أمدهطالوإنهبةالموقوتالانتفاعتمليكيعتبرلا

به.إلاالهبةتصسحلاالذيالصيغةركنلانتفاءوذلك

أحكامهاولهاالعاريةالتمليكمنالنوعهذاويسمى

العارية.انظر:.أيضاالشرعية

.المعاملاتبمالبيوع،الوقف:أيضاان!

فروةمنالميتالجددقشورفيهاتتساقطحالةالهيريئ

بيضاءأو،زيتيةصفرأءالقشورهذهتكونوقد.الرأس

الحالةهذهأسبابأكيدةمعرفةالأطباءولايعرف.يابسة

أغلبوفيما.وقتفيالناسمعظملهايتعرضالتي

بغسلالحادةغيرالهبريةعلىالسيطرةيمكن،الأحيان

الصلع.الهبريةتسببولامتكررا،غسلاالشعر

خللحالة)وهيالمثتسمىالتيالحالةتحدثوقد

كاحمراءالرأسفروةوتجعلحادةهبريةالزهمية(الغدد

)الشامبو(الغاسوليساعدوقد.الحكفيرغبةيسبب

الستيرويدهورموناتأوالسيلنيومعلىيحتويوالذي

حالةوفي.الحالةهذهفيالهبريةعلاجعلىالقشري

الطبيب.استشارةيجب،الحالةهذهاستمرار

الجزرمنمجموعةالهبريدزجزر!جرر.الهيريدر،

الرئيسيالجزءمنالغربيالشمالفىتقعالألمسكتلندية

وتبلغ،جزيرة005نحوعلىالهبريدزوتحتويللبلاد،

وهاريسلويسبهاالجزروأكبر2،كم6)073مساحتها

مأهولةوغيرجداصغيرةالجزرومعظم.وسكاي

.بالسكان

الهبريدزالجزر،منمجموعتينإلىالهبريدزوتنقسم

الغربية.بالجزيراتوتسمى،الخارجيةوالهبريدزالداخلية

الرئيسي-البرقربتقعالتي-،الداخليةالهبريدزوتنتظم

بصفة،سكايفي،كويلينتلالوتشتهر.جبليةسلاسل

الخارجيةالهبريدزجزروفيالأخاذ.بجمالها،خاصة

تسمىالمفمرةغيرالقاحلةالأرضمنكبيرةمساحات

عاصف.رطبالهبريدزوطقس.السبخةبالأرض

الداخليةالهبريدزفينسمة.00015حواليويعيح!

و!جر.الخارجيةالهبريدزفينسمة31).00وحوالي

تزرعالصغيرةالمزارعتسمىمزأرعالسكانمنالعديد

وتشملوالبطاطمم!.والشوفانالشعيرمثلمحاصيلفيها

والسياحةالأسماكصيد:الأخرىالاقتصاديةالأنشطة

تجاريةعلامةهيتوييدوهاريص!الخمور.وتقطروالنسيج

76لحرارةاهبوط

الخارجيةالهبريدزفيصناعتهتتممشهورصوفيلقمالق

فقط.

التاريخ.قبلماعصورفيالهبريدزفىالإنسانعاش

القرنأواخرمنذوحكمتهاالهبريدزعلىالنرويجوسيطرت

استعادتهاعندماام،266عامحتىالميلاديالتاصمع

الأغنياتمنالعديدسجلوقدحكمها.وتولتأستكلندا

الهبريدز.عنوالأساطير

فلكعالمأم(.539-)9188باولإدوينهبل،

تركيبتفسيرفىللمجراتدراساتهساعدته.أمريكى

.وتطورهوحجمهالكون

نجميةأنظمةيضمالكونأنأظهرمنأولهبلكان

بالتحديدوصفولقد.اللبانةدربمجرتنا،عنتختلف

باسمالمعروفةالمتألقةالنجوممجموعةسديمفيمعينةنجوما

الموجودةالنجومبعضنوعنفسمنبأنهاالمسلسلةالمرأة

فيالنجومأنهبلأوضحفقدهذا،ومع.اللبانةدربفي

المحسوبةالحدودبعدماإلىتقعكانتالمتألقةألمجموعة

منفصلة.مجرةكانتالمتألقةالمجموعةوأنلمجرتنا،

إلىالواقعةالمجراتجميعأنبعدفيماهبلوأثبت

هذهومن.الأرضعنبعيداتتحركاللبانةدربماوراء

التمدد.فيأخذالكونأنيستخلصأنأمكنه،الملاحظة

إلىترتدالأرضعنالأبعدالمجراتأنأيضااكتشفكما

منها.أقربهيالتيتلكمنأسرعبطريقةالوراء

علىوحصل.ميسوريبولايةمارشفيلدفيهبلولد

عاموفيأم(.)179شيكاغوجامعةمنالدكتوراهدرجة

فيولسونماونتمرصدهيئةإلىانضمام(،19)9

للفلك.كعالمعملهمنالأكبرالجزءأتمحيثكاليفورنيا،

علم.،الفلك:أيضاانظر

-حرارةدرجةفيهاتكونحالةالحرارةهيوط

أيضاوتسمىم37وهوالطبيعيالمعدلمنأقلالإنسان

تعرضعنعامةبصفةالحالةهذهوتنتجالهايبوترميا.

حدوثهافىيتسببواأنيمكنالجراحينولكنللبرد.فجائي

هبوطحالةوخلال.مختلفةبعملياتالقيامأجلمن

كما،الجسمفىوالأنسجةالأعضاءنشاطيتباطأ،الحرارة

للأكسجين.احتياجهايقل

الجبالمتسلقيعندالحرارةهبوطحالاتبعضتحدث

فيالطريقيضلونممنوآخرينالجليدعلىوالمتزلجين

التعرضفإن،ذلكمنالرغ!اوعلى.الباردالطقس

نأيمكن،م81حتىالبيوتداخلالحرارةلدرجات

بينغالباتحدثالحالاتهذهومثل.الحالةهذهيحدث

الشعورعلىالقدرةمنهمالكثيريفقدوحينما،السنكبار
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شيجسمهاستمرإذاالحالةبهذهالمصابيموتوقدبالبرد.

وضعطرية!عنالجسمتدفئةإعادةويمكن.الحرارةفقدان

دافئة.بأغطيةذلكبعدلفهثمالدافئالماءفيالضخص

خلالالدموضغطالقلبنبضاتمعدلويتناقص

درجةتكونفعندما.الحرارةهبوطمنمعتدلةلحالةالتعرض

وأقلأبطأالتنفسيصبحم28و35بينالجسماحرارة

و03بينالجسماحرارةدرجةأصبحتماوإذاعمقا.

أ،لحاالتعرضعندأما.وعيهالمصابالشخصيفقدم28

حركةفتتوقف-م15إلى18من-عميقةحراريهبوط

النشا!أأيضاوينعدمالدمتدفقيتوقفكماتماما،أغلبا

.للدماغالكهربائي

الهبوطأصةحاإحداثأجلمنالأطباءيضطروقد

أغلبافيأوالدماغفيجراحيةعمليةإجراءإلىالحراري

أخرىعملياتإجراءأوالمفتوحالقلبجراحةيسمونها

درجةوفي.الجسمفيالدممجرىتغييرورائهامنيهدفون

فيأعضاءعدةتتعم!!أنيمكن،للجسمالعاديةالحرارة

لمدةأ!دمامنالأكسج!تاتتلقلمإذاكليةالعملعنالجسم

إذاأررماخاعمليتوقفوعسدها.دقاثقعدةعلىتزيد

دقاءش.خمصوثلاثب!تتتراوحفترةالحالةهذهاستمرت

يوقصأنيم!شأمحميقةاالحرارةهبوطحالةخلالولكن

.بأمانالدمتدفق

ضعوقيإداالحرارةهبو!أحالةتحدثأنويمكن
الرئة-القلبآلةالأطباءا!شخدموإذامثب.ماءفيالمريض

مرةالمريضجسمفييدخلأنقبليبردأنيم!شالدمفإن

فيجميغاالطرقهذهتستخدموقد.القلبالو:.أخرى

وضعهاإلىالجسمحرارةدرجةتعودإذ،الأحيانبعض

القلبأصةآخلالمنيمرعندماالدمتدفئةطريقعنالطبيعي

وضعهأوخاصةبأغطيةالمريضلفطريقعنأو،الرئة-

دافأ.ماء!!

اع!ح(.وا)التشحيصرالقلبانظر:.القلبهيوط

انحفاضإلىيثميرتجاريتعبيرأواصطلاحالقيمةهيوط

والممتلكاتوالمركباتوالآلاتالعقاراتوقيمةأثمان

فيتقادمهابسببأو،الحوادثأوالاسعتعمالنتيجةالأخرى

المحاسبة،وفيمحلها.يح!!أفضلجديدانوعالأنأوالعمر،

أ!مللاللقيامأحاديةاالتكلفةمنجزءاالقيمةهبوطيعد

عنللتعبيرالقيمةهبوطاصطلاحأيضاويستخدم.التجاري

معستوىفيارتفاعبمسببالضرائيةالقوةاو،القيمةتناقص

انخفاضإلىال!صطهلاخ!يشير،المعنىوبهذا.المحليةالأسعار

.الأحرىالأقطارابعملاتمقارنةما،بلدعملةفي

القومي.الدخلأيضا:انظر

هـ،056-)994المظفرأبو،هبيرةابن

بنيحيىالدينعونالمظفرأبوأم(.5011164

أديب.،حنبليفقيه.الشيبانيالذهليهبيرةبنمحمد

-بغدادمنبالقرب-بالعراقالدجيلقرىبعضمنأصله

،فوائدهبعضجمعوقد،الجوزيالنتلاميذهأشهرومن

كان.العونيةالفوائدمنالمقتبسكتابفيمنهسمعهوما

اللهلأمرللمقتفيالوزارةتولىعابداعائاهبيرةابن

.والورعمإلعبادةوكفايةلح!صمةبهافنهضوالمستنجد،

اختلاففيوالتبيينالإيفاحمنها:شتبا،وصنف

المقتصدبمالصحاحمعانيعنالإفصاح،المجتهدينالأئمة

أحمد.مذهبعلىالفقهفيالعباداتالنحو؟في

أم(.089-1)998ألفردالسير،هتشكوك

بسبببالشهرةحظيإنجليزيومنئمسينمائيمخرج

.المتحدةالولاياتفيثمأولأ،إنجلترافيالمثيرةأفلامه

فيأنتجهاالتي،الإنجليزيةهتشكوكأفلاماتسمت

السريع،بالإيقاعالعشرينالقرنوثلاثينياتعشرينيات

كما،المعقدةغيرالصريحةالميلودرامانوعمنوهي

العقدةمنأكثرالمثيرةالمطارداتتعرضبأنهااتسمت

عرضالذيالسعادةحديقةفيلموكان،الشخصيةوتطور

.هتشكوكأفلامأولأم259عام

الغرفةمستأجرفيلممعنجاحاتهأولىأصابوقد

جاكجرائمعلىيقومكانالذيأم(،29)6المفروشة

الافلاممنوهوأم(،29)9الابتزازوفيلم،السفاح

نأبعدهتشكوكإلىهوليوودتنبهت.الناطقةالإنجليزية

براعة،فيالاهتماموتشد،الحيرةتثيرالتيالأفلامصنع

عامفيوذدكجداالكثيريعرفكانالذيالرجلومنها

التسعوالخطواتأم،9ء6عامإنتاحهأعيدوقدأم،349

م(.91)38السيدةواختفاءم(،1!53)والثلاثون

،أم939عامالمتحدةأ!لاياتاإلىهتشكوكانتقل

.ام559عامأمري!صامواطناوصار

أفلامتعمقت،الإنجليزيةأفلامهمنأضقيضاوعلى

كانتأنهاكما،الشخصياتفيأكثرالأمريكيةهتشكوك

سهـير3بمء!-7وحازتعقيدا.وأكثرأطول

3نر-7وهوم(،0491)ربيكافيلم

-?+!برممص7فيهتشكوكأفلامأول

لإ-ىفي-نجى؟-!ء7؟رص73الجائزةالمتحدةالولايات

\!أس--7!بهىط؟-تصوير.كأحسنايما!ديمية

فينرث!-7أفلامهأهموتتمثل

ني؟ال!خرىال!مريكية ه*س-ام()429الشكظلال

.السيرألفردهتشكوكأم(،)ء49المأخوذ
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الشمالطريقعنالشمالأم(؟519)قطارفيغرباء

هذيانام(؟69)0معقدةنفوسأم(؟)959الغربي

الفنيالعطاءعنالأكاديميةجائزةهتشكوكنالأم(.)729

.مخرجكأحسنجائزةأيةيللموإن،ام679عام

هتشكوكألفردالتلفازيالمسلسلهتشكوكأنتج

ساعةنصفمنهاكلمدةحلقاتفيتقديمهوتولى،يقدم

إلىاسمهاتغير،ذلكوبعد،أم629وأم559عاميبين

.أم089عامفارسبلقبفاز.هتشكوكألفريدساعة

.لندنفي،هتشكوكجوزيفألفردولد

واحدم(.0781-1171)توماس،هتشنسون

مالمماشومميتس.خليجلمستعمرةالملكيينالحكامآخرمن

ميناءبمغادرةبالشايالمحملةالسفنلقيامرفضهأدىوقد

شاي)حفلبارتيتيبوسطنحزبتكوينإلى،بوسطن

عادلأتوماسكانولقد.أم773عامفي(بوسطن

لسكانبالنسبةالملكيةللسلطةأصئرمزاولكنهومقتدرا،

.الاستقلالعلىللحصوليسعونكانواالذينالمستعمرة

.ثريلتاجرابنا،بوسطنفيالمولود،هتشنسونكان

فيوالدهوعاونام727عامهارفاردكليةفيتخر!وقد

ومحكمةالمدينةمجلسفيعضواانتخابهتموقد.أعماله

رئيعساوأصبح،أم737عامفيالعامةماساشومسيتس

.أم076عامالمستعمرةفيللقضاة

بالمساعدةالخاصةالقضائيةالأوامرهتشنسونأصدر

عارض.الوققذلكفيسيئةمعمعةاكتسبتالتي

أعلنولكنهالدمغةرلمموميفرضالذيالقانونهتشنسون

سكانأحرق،أم765عاموفي.تنفيذهوحاولقانونيته

للحاكمنائباهتشنسونأصبح.منزلهالغاضبونالمستعمرة

.أم771عامفيحاكماثمأم،976عامفى

بوسطنحزبأسسأنبعدإنجلتراإلىهتشنسونرحل

فيواستمرالثالثجورجللملكمستشاراوعمل،بارتىتي

ماساشوسيتس.خليجواقليمالمستعمرةتاريخكتابة

أم(.أ-779)981مايناردروبرتهتشينس،

غيربنظريتهعرف،الأمريكيينوالتعليمالتربيةرجالمن

عين،أم929عامفىر.العالىالتعليمحولالتقليدية

.أم459عامفيمستشاراأصبحثمشيكاغولجامعةرئيسا

منأكثرالتربويةبالموضوعاتالجامعةهذهفييهتموكان

الأولالهدفباعتبارها،الأخلاقيةبالاعتباراتاهتمامه

الرياضية.بالألعاباهتمامهمنقللأنهكما.العالىللتعليم

عاممنالفترةفىفوردلمؤسسةمساعذامديراوعمل

رئيسمنصبشغلكماام.549عامإلىأم519

مأ549عاممنالفترةفيبالجمهوريةالخاصالصندوق

عاممنالصندوقإدارةمجلسورئيس،ام969عامإلى

رئيسمنصبشغلكما.أم749عامإلىام969

بريتنيكا()إنسيكلوبيدياالبريطانيةالموسوعةإدارةمجلس

فيهتشينسولدوقدام،749عاملهاجديدةطبعةفي

سكرتيراوعملييل،جامعةفيوتخرجبنيويوركبروكلين

عاموفى.أم279إلى2391منالفترةفيللجامعة

لمل.جامعةفيالحقوقلكليةعميداأصبحأم،289

ألمانيازعيمام(.549-1)988أدولفهتلر،

إلىأم339عاممندكتاتورياحكماألمانياحكم.النازية

ناروأشعلقويةحربآلةإلىألمانياحول.ام459عام

معظمقواتههزمت.أم939عامالثانيةالعالميةالحرب

الرعبهتلروأشاع.أم459عامهىهزيمتهاقبلأوروبا

الحديث.التاريخفيأحديفعلهلمبشكل

وهيأم919عامالسياسيةالسلطةإلىهتلرصعد

يملكهتلروكان.الأولىالعالميةالحربتلتالتيالسنة

لكن.متابعتهعلىالجرأةويملك،يريدهعماواضحاتصورا

إمكاناتتقديرأساءأنهكماحدود،لهايكنلمأهدافه

وقدرتها.ألمانيا

علىصغيرةمدينةوهيالنمسا،فيبراونوفىهتلرولد

زواجثالثمنطفلرابروكانألمانيا.جهةمنإننهر

.جماركموظفيعملكانالذيهتلرألويسلأبيه

المزارعين،أحدابنةهتلرأدولفوالدةكلارا،وكانت

الابتدائية،المرحلةفيجيدةدرجاتعلىأدولفحصل

الثانوية.المدرسةفيضعيفاطالباكانلكنه

الفن،لدراسةفييناإلىهتلرسافرأم،709عاموفي

مرتين.الجميلةالفنونبأكاديميةالقبولاختبارفيفشللكنه

.هناكمتهإظفتراتأغلبوكسلراحةحياةوىالق

حيثألمانيا،فيميونيخإلىانتقل،أم139عاموفي

.أم419عامأغسطسفىالأولىالعالميةالحرببدأت

ولكنهالألمانيبالجيعقالخدمةفيهتلرتطوعذلكعند

فقط.عريفرتبةإلىترقى

صدمةالأولىالعالميةالحربفيألمانياهزيمةسببت

توقيععلىالحرببعدألمانياوأجبرت.الألمانيللشعب

.فرسايمعاهدة

الحكومةغيرهمواخرونوالشيوعيونالقوميونهاجم

.المعاهدةوقعواالذينالمجرمينبمعاقبةالقوميونطالبحيث

اجتماعاتيحضرهتلربدأ،9191عامخريفوفي

إلىاسمهوغيربالحزبالتحقثم،الألمانيالعمالحزب

هذهوأصبحت.القوميينالاشتراكيينالألمانالعمالحزب

إلىالنازيوندعا.النازيالحزبباسمتعرفالجماعات

إلغاءإلىدعوأ،كماواحدةأمةفيالألمانجميعاتحاد
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أسذأكرماهرا،ومنظماممياسعياهتلروكان.فرسايمعاهدة

خاصجيش!بتنظهيماأيضاقام!ما.زيينلكقائداأصبح

جيوش!الجنودهؤلاءحاربوقدالعاعمفة.جنودسماه

والأحزابالاشتراكيالديمقراطيوالحزبالشيوعيين

تفرجمتىحاولتأوالنازيةالأفكاراعارضتالتيالأخرى

.أضازياالحزباجتماعات

بسببكبيرةورطةفيألمانياوقعتأم،623عامفي

أ!شاعياالرورإقليماعلىللسيوةالبلجيكيالفرنسيالغزو

في8هتلروأعلن.هناكالعمالإضرابمنتبعهوما

ميونيخفيالبيرةقاعةفياجتماعفيأم239عامنوفمبر

.البيرةقاعةبثورةعرفتوالتيالنازيةالثورةقيامعن

أحس.أجافاريةاالحكومةعلىالقبضالتالياليومفيوحاول

لدةبالسجنعليهوحكماعليهالقبضأغيوافشلتالمؤامرة

.!شواتخمس

ماينكتابهيكتببدأ،السجنفيوجودهوخلال

الخاصةأراءهأسكتاباو!!يوقدكفاحىأيبمكامبف

أورودا.لهزيمةوضعهامحطةألمانيابمستقبل

جنسههـاالألمانأنإلىهتلرأشار،الكتابهذاوفي

بعدءنتماءحالةفييظهلواأنيجبولذلك.متفوقإنساني

.والسلافاليهودمنالزواج

وقد.محاكمتهمنأشهرتسعةبعدهتلرسراحأطلهت

فقد.أم429عامحلالألمانيافيكبيرةتغييراتحدثت

.ةابيقاعةثورةبعدالنازلينعلىالح!الحكومةفرضت

تم!شر.حزلهبناءإعادةبدأ،السجنمنهتلرخروجوبعد

النازيين.صحظرهابرفعتدريجياالح!صمةإقناعمن

يونغمشروععلىألمانياوافقتأم،039عاموفي

وشن.التعويضاتتسديدجدولةلإعادةأم929لعام

الحملةوهذه.المشروعذلكضعدحملةأم929عامهتلر

البلاد.فيسيا!ميةقوةجعلته

فيرئيسيةانتخاباتخمسةجرت،أم329عاموفي

أصبح)البرلمان(،للرايخستاجيوليوانتخاباتوفيألمانيا.

ألمانيا.فيحزبأقوىالنازيون

نأال!جاروالسيامميونالألمانيالشعبأغلبيةتقب!!ولم

الألمانياالرئيسأنكيرالألمانيا.مستشارا!تلريصئ

.أم339يخاير03شيلألمانيامستشاراهتلرعينهيندنبرغ

فيهتلرجان!إلىفقطنازيانعضوانهناككان

بثباتأخحركااستطهاعذلكمعول!ضهالوزراء،مجلس

م!صانأيهناكيكنلمحيث.الاستبداديالح!صمنحو

افمالث.الرايخهتلرسماهاالتيح!صمتهفيللحرية

الذي،الرايخستاجوافق،أم339عاممارلر32وفي

الناسمحنةلإزالةقانونع!،النازيونعليهيهيمنكان

التخويل.قظنونبامعماالقانونهذاعرفوقد.والدولة

ياير03فياطوزراءرئيساهتلىع!!أداسا،هـئيرفدنجرغفونبول

دكتاتورا.نمسههتلرن!ص،م1د33صيصدير.أم339

الحقوقعطلوبذلك،مطلقةسلطاتمةأطورواعطى

.سنواتأرلغمدةالأساسميةوالإنسانيةالمدنية

قدالحكومةكانتأم،339يوليومنتصفوفي

وجميعأحمالانقاباتوجميعالصحافةحريةحظرت

الجستابووكان.النازيالحزبماعداأصسياسيةاالأحزاب

للحكومة.والمعارضينالأعداءيطارد(اشسرية)الشرطة

حكمأم،349عامأغسطسفيهيندنبرغوفاةولدى

أند--فوهررلقبنفسهعلىوأطلقجميعهاألمانياهتلر

ألمانيا.ومستشارزعيمأيرايخسكانزلر،

ألمانيايعدهتلركانوصاعدا،أم339عامومند

هتلرأرسلالعال!ا.زعيمةألمانيالجعلخمطافقد.للحرب

هذاوكان)راينلاند(.الراينممطقةإلىقواتهأم369عام

مأ389عاممارسوفي.حربدونلهانتصارأول

ألمانيا.منجزءافأصبحتالنمساهتلرشواتاجتاحت

وبريطانيافرنساقبلت،نفسهالعاممنممبتمبروفي

فيالألمانيةتتحدثالتيللمناطقهتلراحتلال

علىسيطرتهأكملثمأصسابقة(.)اتشيكوسلوفاكيا

.أم!39عاممارسفيتشيكوسلوفاكيا
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منالأولففي.القائمةعلىذلكبعدبولنداجاءتثم

وكانتبولندا.ألمانيااجتاحت،أم939عامسبتمبر

ممابولندا،لاستقلالضمانتهماأعلنتاقدوفرنسابريطانيا

لبولنداهتلراجتياحبعدألمانياعلىالحربتعلنانجعلهما

الجيوشهذههزمت،ام049عامربيعوفي.بيومين

ولوكسمبرجوبلجيكاوهولندأوالنرويجالدنماركبسهولة

ينجحولممنفردةالحربفيبريطانياواممتمرتوفرنسا

البريطانية.المقاومةإضعاففىألمانىجويهجوم

الاتحادعلىالهجومبدأام،149عاممنيونيووفي

خمسةاستمرتالتيستالينجرادمعركةوفى.السوفييتى

منالسوفييتتم!ش،أم439وأ!42عاميخلالشسهور

هزيمةوكانت.رجل003).00قوامهألمانيجيشسحق

فيالحلفاءتقدمفقد.الحربفىرئيسيةتحولنقطةألمانيا

مقاومةمواجهةفيألمانياقلبإلىام459عامأوأئل

بسرعة.تضعفكانت

رجلاهتلرأصبح،أم459عاممنأبريلوفي

اليوموفي.أبريل92فيبراونإيفاتزوجثم.محطما

أستسلمت،ذلكمنأيامسبعةوبعد.الاثنانانتحرالتالي

ألمانيا.

ألماني،جغرافيام(.249-851)9ألفردهتلر،

جغرافييأشمهرمنجغرافياليكونالجغرافيابدراسةاهتم

علمالجغرافياأنيرىكان.الميلاديعشرالتاسعالقرن

،أم279سنةوأصدر،الأرضلسطحالمكانيةالاختلافات

نأيرىوكانفيها.البحثوطرقالجغرافياتاريخعنكتابا

بينالعلاقةعلىيرتكزأنينبغيالجغرافيةالدراساتتنظيم

والحيوية.الطبيعيةوبيئتهالإنسان

طبيبأم(.797-721)6جيمس،هتون

حولنظريتهبسببضمهرتهذاعتأسكتلنديوجيولوجي

الحدشة.الجيولوجيابأبييلقبوهو.الأرضيةالكرةأصل

أدتقدالحرارةفإن،هتوننظرياتلإحدىوطبقا

نأيعتقدهتونوكان.الأرضتكوينفيمهمادورا

كتلةانصهارعقبتكونتقدوالجرانيتالبازلتصخور

.كبيرة

غطتقدالمياهأنيعتقدونالاخرينالعلماءمعظمكان

تشكلتقدالصخوركلوأنما،يوماالأرضيةالكرة

هتوننظرياتومن.المياهقاعفيالمعادنامشقرتعندما

طبيعية،ع!لياتبفعلتدريجئاتغيرتقدالأرضأنأيضا

نفسها،العملياتخلالمنالتغيرفيتستمرسوفوأنها

تشكلتقدالأرضأنالاخرينالعلماءبعضاعتقدبينما

أنالنادرومن،مضتسنة000.6نحومنذبالكامل

هتونولد.الأرضملامحمنغيرتقدالكوارثتكون

فىوليدنوباريسأدنبرةفيتعليمهوتلقىأدنبرةفي

.هولندا

الجيولوجيما.:أيضاان!

(.العربيالشعر)أغراضالشعرانظر:.ءاوو

،الإسلامفيهجرةأولالحبشةإلىالهجرة

منسنواتوخمحه!،بالدعوةالجهرمنسنتينبعدحدثت

علىالمشركينأذىاشتدحيثظلاي!،الرسولمبعث

وظو،يومبعديومايزدأدالمسلمينعددوكان.المسلمين

بمنقريشكفارفتحرش،بمكةالإسلامأمروفشا،الإيمان

منوتحبستعذبمنتعذبلقبائلهمأمرهمووكلواامنوا،

عنليردوهويسجنونهقرباهأولويعذبهالرجلفكان،تحبس

ماسوءس!للرسولالمسلموناشتكىاستطاعوأ.إندينه

"لو:لهموقالالحبشةبلادإلىبالهجرةلهمفأذنبهمحل

وهيأحد،عندهيظلملاملكابهافإن،الحبشةإلىخرجتم

فيه"لم.أنتمكافرجالكماللهيجعلحتى-صدقأرض

أرضإلىكل!شولاللهرسولأصحابمنالمسلمونفخرج

أولفكانتبدينهماللهإلىوفرارا،الفتنةمخافةالحبشة

.الإسلامفيهجرة

فوجدواالشعيبةجهةالساحلصوبالمسلمونتسلل

بهموانطلقتفاستأجروهماالحبشةإلىمتجهتينسفينتين

اللحاقفييفلحوافلمقريشمنجماعةوتبعتهمالسفينتان

بهم.

عفانبنعثمانالأولالفوجهذافيخرجممنوكان

عتبةبنوأبوحذيفةصؤوي!،أللهرممولبنترقيةوزوجه

بنومصعب،العوامبنوالزبير،سهيلبنتممهلةوامرأته

وبل،مظعونبنوعثمان،عوفبنالرحمنوعبدعمير،

أميرهموكاننسوةوأرلغرجلاعشرأحدهاجروامنعدد

وخيردأرخيرفىبالحبشةواستقروا.مظعونبنعثمان

ضف.أوأذىدوناللهوعبدوادينهمعلىوأمنواجوار

فيهموزهد،الحبشةبلادلهمفاتسعتمكةبهمضاقت

وشدوآواهم،الحبشةنجاشيفيهمفرغبقريشمنقومهم

أزرهم.

عامهممنشوالففي،الحبشةفيالمقامبهميطلولم

نألممفالمهاجرون-رجبفيهاجرواقدوكانوا-ذاك

دخولهممنساعةقبللكنإليها،فعادواأسلمتقدمكة

سمعوهالذيوأندينهاعلىمازالتقريشاأنعرفوامكة

صحيح.غير

وضاقتثانيةمرةقريشأذىإلىالمسلمونتعرضثم

فيها.بالمقامضاقواكمامكةبهم
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مغالرحالالمسلمونشد.الحبشةإلىالثانيةالهجرة

عدداأنإسحاقابنذكر.الحبشةصوبواتجهواثانية

منهاجرفقد.الثانيبالفوجلحققريشقبائلمنكبيرا

أبنائهمسوى-عددهموكان.الحبشةإلىنفرقبيلةكل

رحلا.وثمانينثلاثة-بهاوولدواصغارالهمخرجواالذين

فيهم.ياسربنعماركانإذافيماإسحاقابنشكوقد

اشسولعماابنطالبأبيبنجعفرالفوجهذاأميروكان

النجاشي،جواروحمدوا،الحبشةبأرضوأمنوا.عثهول

أحس!وقدأحدا،ذلكعلىيخافولىلااللهوعبدوا

به.نزلواعندماجوارهمالنجاشي

أرادمنلك!!ومازالت،واسعةاللهأر!ه!كانتلقد

تعالى:قالوالحيفالضيمنفسهعلىوخافاللهوجه

قالواكنتمفيمقالواأنفسهمظالميالملائكةتوفاهمالذينإن)

واسعةاللهأرضتكنألمقالواالأرضفيمستضعفينكنا

الساء:مصدرا!وساءتجهنممأواهمفأولئكفيهافتهاجروا

زوجالمغيرةبنأميةأبيبنتسلمةأمقالت17.

جارخيرلهاجاورناالحبشةأرضنزلنا"لما:كل!تالرسول

ولانؤذىلا،تعالىاللهوعبدناديننا،علىأمنا،النجاشي

هذاوصففىالمهاحرينأشعارومن.نكرههشيئانسمع

:الحارثلنعبداللهقالهماالحال

مغلغلةعنيبلغنراكبايا

والديناللهبلاغيرجوكانمن

مضطهداللهعبادمنامرئكل

ومفتونمقهورمكةببطن

واسعةاللهبلادوجدناأنا

والهونوانحزاةالذلمنتنجي

وخزالحياةذلعلىتقيموافلا

مأمونيخروعيبالمماتفيي

نأقريشعلمتعندما.للمسلمينقريشملاحقة

على،بالحبشةالنجاشيجوارفياستقرواقدالمسلمين

وهذهالنعيمهذامنغارواجوار،خيروفي،حالأحسن

وقر.العادلالنجاشيعندالمسلمونوجدهاالتيالعزة

ويقنعهعنهميراودهمنالنجاشيإلىيوفدواأنعلىرأيهما

بنعمروإليهفأرسلوا.بمكةوذويهماأهلهمإلىيردهمبأن

وفي.المغيرةبنالوأجدبنعمارةومعه(إسلامه)قبلالعاص

ربيعةأبيبنعبداللهأرسلواأنهم،إسحاقابنرواية

إلىالهدايامنكثيرامعهماوحملا.العاصابنوعمرو

لطريرككلأعطاوصلاولما.بطاركتهوإلىالنجاشى

علىيلحواأنمنهموطلبا،أجلهمنجاءابماوتكلماهدشه

قومهملأنالمسلمينمنالمهاجرينعليهمايردعله،الملك

يحاولاأنإليهماأوعزتقدقريشوكانتعينا.بهمأعلى

النجاشي.مقابلةمنالمسلمونيتمكنأنقبلاستردادهم

وعرفقبلهاالهداياوأعطاه،عليهدخلاوعندما

قومهملأن،إليهميردهمأنالبطاركةإليهوأوعز.خبرهما

الطلبهذارفضالعادلالملكلكنعينا.بهمأعلى

وأتى.منهميسمعلكيالمسلمينإحضارقومهمنوطلب

يسجدواولم،طالبأبيبنجعفربإمارةالمسلم!توفد

فردواذلكعنوسألهم،الاخرونيفعلكماللنجاشي

لهفانبرىدينهما،عنوسألهم.السلامهىتحيتهمابأنعليه

وقالطيبا.حديثاالإسلامعنوحدثه،طالبألىبنجعفر

الأصناميعبدون،وشركجاهليةأط!كالواإنهم:قالفيما

ويستحلونالجوارويسيئونالدماءويسف!ضنالميتةويأكلون

منرسولفجاءهمحراما.ولاحلالآيعرفونولاالمحارم

وأداءوالصدقةبالبروأمرهموصدقهنسبهيعرفونأنفسهم

اللهيعبدواأنوأمرهم،الأوثانعبادةعنونهاه!االأمانة

صدقوأأنهماجعفروأضافأحدا.بهيشركواولاوحده

النجاشيإلىففرواقومهمفعاداهمبهرآمسواكل!!الدهرسول

نإ"والله:النجاشيفقال.قومهممنخوفاودمائهملدينهما

لجعمفر:قالثملم!،موسىأمرمنهاخرجالتىالمش!صاةلمنهذا

آياتعليهمفتلانعم:قالبه؟جاءمماشىءكمعندهل

لحيته،اخضعلتحتىالنجاشيشبكى،مريمسورةمن

لهمقالوحينئذ.أيديهمفيماابتلحتىركتهبص!اوب!!

بنعمرووكانلكما"!.أسلمهملنالله"!و:النجاشى

فإنهمعيسىعنسلهم:للنجاشيفقالداهيةالعاص

ماجعفر:لهمفقالعنهفسألهمعط!ا.قولآفيهيقولون

وكلمتهورسولهاللهعبدإنهربنا:يقولماإلافيهنقول

جاءماعنيزيدلاهذاإن:النجاشيفقال.مريمإلىألقاها

ورد.بيدهعودإلىوأشارالعود،هذامثلعيسىبه

حاجةلالهما:وقالهداياهمقريمشمبعوثيعلىالنجاشي

أربعةيؤذيهممنيغرموأنالمسلمينبإكراموأمربها.لي

حقإعطاءفيطيبامثلابهذاالنجاشيوضرب.دراهم

أبيبنجعفركانلقد.يستحقلمنالسياسياللجوء

إعلاناللنجاشيخطابهوكانحكيما،حصيفاطالب

عنوأفصمحتحدثالرسالةلمحاسنوبيانا،الإسلاملمبادئ

دينوأنوالعيباللوممنوسلامتهالجديدالدينطبيعة

.الملومالمعيبهوقريش

حديثا-السلامعليه-المسيحعنجعفرتحدثثم

كتبهم،فيالنصارىمايجدهعينهوكانمقنعا،هادئا

النجاشي،بطاركةوتنافرت،وصدقهلعدلهفاقتئالنجاشي

عندماقريشمبعوثيمنهداياأخذواقدقبلمنوكانوا

"ردهم:للنجاشيوقالواالعاصبنعمروقولعلىوافقوا

عندواضحاالحقوكانعينا".بهمأعلىفإنهمعليهم

عليهمرد،قريشمبعوثىخبثعلمفعندما،النجاشي

خائبين.فانقلبواطلبهمورد،هداياهم
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عليهطمبعثهمنالسابعةالسنةبعد.المهاجرينعودة

إلىكل!س!الرسولوأرسل.تباعاتعودالمهاجرينأفواجبدأت

والتأمبالمدينةفوافوهمعهومنجعفرايستدعيالنجاشي

الشمل.

الهجرةكل!ت!؟محمد؟المهاجرون،الإسلامأيضا:انظر

الجاشى.؟النبوية

العيشأجلمنأجنبيبلدإدىالانتقالاليشرهجرة

بلدمنالناسانتقل،التاريخامتدادوعلى.فيهوالاستقرار

لعملالمهاجرونيسعىفقد.كثيرةلأسبابآخرإلى

منهروباأولزراعتها،جديدةأراضعنبحثاأو،أفضل

فرتلقد.السياسيةأوالدينيةالعقيدةبسببالاضطهاد

مثل:الكوارثبسببمواطنهامنالناسمنكبيرةأعداد

الأمالبلدمنفالخروج.الحربأوالمجاعةأوالمرض

.هجرةيسمىآخربلدفيللاستقرار

الهجرةاثار

صعوبةالمهاجرينمنكثيريعانىالأفراد.علىاثارها

تعلمالمهاجرينعلىتحعينإذ،الجديدةالحياةطرقمعالتلاؤم

بهايتكيفالتيالعمليةوتسمى.جديدةوتقاليدجديدةلغة

مماثلتهمتتمالذينوالمهاجرون.مماثلةمختلفةحياةمعالناس

والطرقالقديمةالعاداتبينالسبلبهمتنقطعقدتماما

الاباءبينمشاكلتنشأفقد،ذلكإلىبالإضافة،الجديدة

وشلاءمالكبار،منأسرعبشكلالصغارتلاءمماإذاوالأبناء

مواطنينمنبالقربأقامواماإذابيسرالمهاجرينمنكثير

كبيرةمدنتمخضتالزمنفبمرور.بلادهمنفسمنآخرين

سكانهاأغلبكانلها،مجاورةعرقيةمناطقعنعديدة

كانوقد.مجاورةبلدانمنأوالبلدنفعرمنالمهاجرينمن

مختلفةعرقيةلمجموعاتمستوطنالندنمنالشرقيالطرف

اللاجئونفيهعاشحيث،الميلاديعشرالثامنالقرنمنذ

العمالوخلفهم،الفرنسيونالبروتستانتوهم،الهوجنوت

منيهودولاجئونالسفنأحواضبنواالذينالأيرلنديون

سمعيابنغلادشمنمهاجرونإليهجاءوأخيراالشرقيةأوروبا

أديليدمدنمنكلتمخضتوكذلك.العملفرصوراء

وقد.أيضاعرقيةمناطقعنأ!شراليافيوسيدنيوملبورن

،الأقلياتمجموعاتغالبيةمثلمثلهم،المهاجرونيعاني

كبيرةأعدادوتعيش،والتوظيفالسكنفىعادلةغيرمعاملة

يجدولا.المزدحمةالفقيرةالأحياءفيالجددالقادمينمن

طويلةساعاتتستغرقصعبةأعمالسوىمنهمالكثيرون

امتعاضويزداد،سيئةعملوظروفمنخفضةوأجورا

تقلعندماالاقتصاديالكسادأوقاتفيعادةالمهاجرين

العمل.فرص

أغلبفيالواسعالنزوحيحدث.الدولعلىآثارها

والبطالةالسكانيةالكثافةتعانىالتيالدولمنالحالات

أنهإلا،المشاكلتلكتخفيففييساعدفالنزوحوالفقر.

العلماءمنآلافتركفمثلا،،أخرىصعوباتيسببقد

وأسترالياأوروبافيأفضلفرصعنللبحثبلادهمالعرب

تسىالتيالحركةهذهوتؤديوغيرها،المتحدةوالولايات

العربى،العالمفيوالصناعةالعلومترديإلىالعقولهجرة

وأمريكاوامسياإفريقيافيالناميةالدولتعانيوكذلك

.العقولهجرةأيضااللاتينية

الهجرةسياسات

إليهالهجرةمنبلدأيبهيسمحالذيالمدى!وقف

منفكلجدد.مواطنينلجذبالبلدذلكحاجةعلى

إلىبحاجةكانتإفريقياوجنوبونيوزيلنداوكنداأستراليا

خاصة.بصفةالميلاديعشرالتاسعالقرنخلالمهاجرين

للمستوطنينشماسعةمساحاتوبهاناميةبلاداكانتفقد

بيد.والصناعةوالتجارةالزراعةفيالعملفيرغبوأالذين

هذهكانت،العشرينالقرنمنالأولىالسنواتبحلولأنه

المستوطنين.وأصولأعدادعلىقيودأوضعتقدالدول

بأنهمإحساسهمنتيجةالمقيمونالمستوطنونضغطفقد

تسلبهموكأنهاتتدفقالناسمنبأفواجمهددينأصبحوأ

العط!.فيفرصهم

بلدإلىالهجرةفيالراغبالشخصعلىعادةشعين

لتأشيرةيحتاجوقد،بلدهمنسفرجوازلديهيكونأنما

إليه.القدومفييرغبالذيالبلدمنعملورخصةدخول

وبعض،الوسطىوآسياالعربيةالبلدانبعضفيويشترط

خروجتأشيرةالشخصلدىتكونأنالشرقيةأوروبابلاد

علىالانالبلادمنكثيرإلىالهجرةتعتمدالبلاد.لمغادرة

منطقةأوبلدأيمنالمهاجرينعددتحددالتيالحصةنظام

ماوغالباالأفضليةأساسعلىالمهاجرونويتأهل.معينة

الفنيةللمهاراتالنقاطأفضلتعطى.النقاطبنظامتحمسب

شخصيةولعواملاللغويةوالمعرفةالتعليمومستوىوالعمر

وينبغى.الأسريةالعلاقاتأساسعلىالمهاجرينمنأخرى

فيدائممقيمأوبمواطنوثيقةعلاقةعلىالمهاجريكونأن

دخوله.يرغبالذيالبلد

الحصة.أساسعلىمهاجرينأيضااللاجئونويقبل

،الأعمالرجالتسمىفئةأيضاأستراليامثلبلادولدى

البلادإلىوالهجرة.تجاريةأعمالتأسيسيعتزمونأناسأي

بصفةبالسكانكثيرةمدنتكتظيخطالصناعيةالأوروبية

المجموعةأقرتهاشروطاهناكأنمنبالرغمتقييداأكثرعامة

الأوروبيةالمجموعةدولبينالانتقالللناستتيحالأوروبية
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إلىالجنوبي!!الأوروليينمن!ضيروينتقل.العمللأغراض

وتقصر.العملبغرضأوروباشعمالفيصناعيةمناطة!

أناسوعلىالقربىذويعلىالهجرةالمتحدةالمملكة

اللاجئين.منمعينعددوعلىقبلمنالبلادفيموجودين

فيبالإقامةأيرلنداجمهوريةلمواطنيعمومايسمحأنهإلا

البلدين.بينالتنقلحريةولهمالمتحدةالمملكة

فهينوعها.منفريدةهجرةممياسةإسعرائيلأررى

أرضبدخولالعالمفىجهةأيةمنيهوديلأيتسمح

أ!ربامنالأراضيومصادرةفيها،والحياةالمحتلةتفلحسم!إ

إلىيهوديمليونحواليوصلوقد.المهاجرينلا!متيعاب

سةالدوأسةقيامبعدالأولىسنةالعشرينخلالفلسطين

أمحالميةاالحربأثناءأيضامنهمحتيرجلبكما.أم489

نهايةفىأجهاإوهاحرتأم(.459-1)939الثانية

الاتحاديهودمنحصبيرةأعدادأضسعينياتاولدايةالثمانينيات

نصفمنوأكثرأورولا،شرقومن)سابقا(السوفييتي

أضى.بلادمنأتواالحاضرالوقتفيالإسرائيليين

المهاجريناندماج

أع!انونياالإجراءيسمىمواطنا.المهاجريصيركيف

جديدبلدفيالمواطنةحقبمقتضاهشخصيكتعسبالذي

يتع!تإحمالآأنهإلا،بهالخاصةنظمهللدول!ول.التجنس

منمحددلعددهناكمقيمايحونأنالتجنسطالبعلى

يدالأنالمهاجرعلىيتعين،ذلكإلىبالإضافة.السنين

يرغبالذيالبلدأجدوتاربوتقابلغةالمعرفةمنقدرعلى

أجلدهمالولاءقسمالمهاجرونويؤدي.فيهمواطنايحونأن

الأصلية.جنسيتهمعنالتنازلعليهميفرضوقدالجديد،

مشاكلالبلادك!!فيالمهاجرونيواجه.الدمجبرامج

عندماالمشاكلهذهوتزدادالجديد،محيطهمفيالاستقرار

مألوفةغيروثقافةمختلفةبلغةأضعاملاالجددعلىيتعين

مثلبلادفيخاصةعنايةالمشاكلهذهأوليتوقد.أسديهم

منالمهاجرينمنغفيرةأعدادجاءتحيثأستراليا،

شرقىوجنوبالأوسطوالشرقأوروداوشرقيشمالي

تعوقاكتيالحواجزلإزالةالخدماتالح!صمةوتمولآصعيا.

هذهتبدأ،الأسترالياالمجتمعفيالمهاجرينمشاركة

البلاد.إلىالمهاجرينوصولقبللالإرشادالخدمات

والشقهتالمستشفياتتوفيربعدفيماالخدماتوتشم!!

الهاتفشبكةتقدمذلك،عنفضلا.لهمالسكنية

منلأكثرالترجمةخدماتالبلاد،اتساعرعم،للمهاجرين

الإنجليزيةاللغةتعلمفرصالتعليمبرامجوتتيح،أسغة001

أضعليمخاصةصفوفتنظمكما،المهاجرينمنللكبار

الدراسة.سنفيأ!للأطفااللغات

مزدحمةصغيرةقوار!دىفيتامسدروامهاحرولىالقواربسكان

أمشراليافيمهاحري!مسهمكتيرقلوقد.الحوبيا!ه!!الحر!ر

آسيا.شرقيوحو!احتمحاليةاوأمري!صادارووأر

لاريخيةنبذة

جماعاتانتقلتحين،المبكرةالعصورشى.النزوح

معتدلطقسأوللغذاء،أفضلمواردعنبحثاالناسمن

آللافالناسمنالجماعاتبعضنزحت،القمعوأضحن!

الذينوالنورمنديون.جديدةمواطنعنبحثامتراتال!صلو

الفايكنجمنالأصلفيهمأم660سمةإنجلتراغزوا

فرنسا،شماليفيواستقرواإس!صدينافيامنجاءواالذين

نحوفكتوريادحيرةمنإفريقيافيالبانتوقبائ!!وانتقلت

وتنقلوا.الوسطىالعصورفيالكونغوداح!!إلىالغرب

إلىوصلواحتىالجنوبنحوتلتسنة006مدىعلى

الحاضر.الوقتفيناميبيا

فيهائلةتقلباتإلىومنهالمزيدإلىالنزوحمنكثيرأدى

صغيرةمجموعاتفيفقراأكاساأكثرينزحوعادة.أسم!سانا

فيمكانينبينالنزوحويسمى،أ!س!صانباالم!ضظةالبلادفى

بينفيكونالدوليالنزوحأما.الداحليالخزوحالواحدالبلد

وأقارتينلينفيتمالقاراتعبرالنزوحأماحثر،أأوللدل!

منأناساحكومةتطردعندماالقسريالنزوحويحدثأكثر.

الشعبوتاريح.أخرىإيىمخطقةمنتنقلهمأوبلد

عامبدأالذيالقسريأطنزوحكثيرةبأمثلةحافلالفلسطيني

بذلكتكتفولمإسرائيلأرضهماغتصبتحيث،أم489

القرنينفيالعائلاتآلافأجبرتحصمامنها.أهلهاطردتبل

منالنزوحإلىالميلاديينعشروالسادسعشرالحامس

إفريقيا.شمالدولوبقيةوتونسالمغربإلىالأندلس
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بعضأوالأفرادبعضالحكوماتأغلبوأجبرت

المجر!نالبريطانيةالحكومةونقلت.النزوحعلىالأقليات

وأممتراليا،الشماليةأمريكاإلىطويلةبمددعليهمالمحكوم

غربمنأناسانقلتالتىالأوروبيةالدولمنبكثيرأسوة

الولاياتحكومةوأجبرت.الشماليةأمريكاإلىإفريقيا

مناطقمنالخروجعلىالأمريكيينالهنودمنكثيرأالمتحدة

)صعابقا(السوفييتيةالحكومةونفت،البيضأرأدها

سيبريا.إلىالسواءعلىوأفرادامجموعات

.منفيونوسجناءمغتربونأم0017-082

أمةبأنهاأحياناالأمريكيةالمتحدةالولاياتتوصف

آخربلدأيمنأكثرالمهاجرينا!شقبلتلأنها،المهاجرين

الولاياتأصبحتعندما،ام776سنةفقبل،التاريخفي

كانمهاجر،مليوننحوالبلاددخل،مستقلةدولةالمتحدة

الأوائلالمهاجرونهؤلاءجلبوقدإنجلترا،منأكثرهم

الحياةنمطشكلكا،أخرىوتقاليدالإنجليزيةاللغةمعهم

المستوطنينمنكثيراأمريكاجذبتوقد.الأمريكية

والأيرلند!ن.والأسكتلنديينوالألمانوالفرنسيينالهولنديين

وفر.أمريكافىالمغامرةإلىالمستوطنينبعضعمد

قدمنهمكثيروكان،الدينيالاضطهادمنبعضهم

منهمالعظمىالغالبيةأنغير.أحكامحقهمفيصدرت

الحيلةأعيتهممنهموكثير.اقتصاديةفرصإلىتتطلعكانت

العاملكانفقد.استخدامبعقودفذهبواأمريكاإلىللعبور

سئإلىأربعمنالسادةأحدلدىبالعملعقدعلىيوقع

آلافأخذ،ذلكإلىإضافة.لحمفرهتذكرةقيمةلردسنوات

المستوطنونشرع.مستعبدينإفريقياغربمنالسود

بجنوبالكابفيمستوطناتفلاحةفيالهولنديون

الح!صمتحتالمستعمرةصارتالقرنبنهايةأنهبيدإفريقيا،

عامفيالوصولفيالبريطانيونالمستوطنونوبدأالبريطاني

والهولنديونالفرنسيونأسه!الهند،وفي.أم082

البريطانيوناستحوذولكن،تجاريةمستعمراتوالبريطانيون

المائةالسنواتوطوالالبلاد.كلفىتدريجياالسلطةعلى

الهندفيالالمشقرارفيكثيرةبريطانيةأصرأخذت،التالية

أولكان.مزارعوأصحابوتجاراإداريينبوصفهم

067نحوأسترالياإلىالوصولفيالأوروبيينالمهاجرين

الضباطمنحراسهمبصحبةمحاكمفيأدينواممنبريطانيا

62يومكوفسيدنيإلىوصلوأ.والمدنيينالعسكريين

فىالمنفيينالسجناءسفنواستمرت.أم788يناير

عشرالتاسعالقرنحتىويلزساوثنيوإلىالوصول

الحكومةأخذتام082سنةبحلولأنهغير.الميلادي

رحلأيضا.النزوحعلىالأحرارالمواطنينتشجعالبريطانية

الجيشضباطمنومتقاعدونمزارعأصحابأسترالياإلى

هؤلاءنالوقد،ومغامرونزراعيونوعمالوالبحرية

وفي.الأرأضيمنبهباتالمساعدةالأحرارالمستوطنون

منفيينسجناءمن.00063نحوكانأم،083سنة

أستراليا.فييعيشونحرمهاجرأ4).0و.

بلغت.الكبرىالهجرةبدايةأم.85أ-.082

،الميلاديعشرالتاسعالقرنخلاللهامعدلأعلىالهجرة

الناميةالدولإلىأوروباالناسمنملايينغادرحيث

والحربوالجوعالفقرطردهملقد،المتحدةكالولايات

فترةوخلال.ودينية!سياسيةتغييراتفىالآمالوتضاؤل

منالأكثريةكانت،العشرينالقرنمنالثلاثينيات

أكثروعبر.وأيرلنداوبريطانياألمانيامنأمريكاإلىالمهاجرين

فيأيرلندامن،الأطلسيالمحيطالناسمنفردمليونيمن

.الكبرىالمجاعةبسببام86وا1846بينالفترة

تدنقواالمهاجريينملايين

المتحدةالولاياتإلى

عشرالاسعالقرنخلال

العسري!القرنوأوائل

وهؤلاء.يينلميلادا

بحزيرةنرلوادمودلقاا

بمرفأحزيرةوهيأليص

مر!صكالتنيويورك

الرئيسىالاستقبال

بالولاياتللمهاجري!

.المتحدة



البشرهجرة76

أ!ملافرصوتوافرالخصبةالأراضيإلىالمهاجرونانجذب

أسهداوقد.أصشاسعاوالفضاءوالدينيةالسياسيةوالحرية

الولاياتفيالاقتصاديالنموفىالجددالمستوطنونهؤلاء

التامئكشرالقرنمنالخمسينياتبحلولأنهغير.المتحدة

أجلادباحللما،باللومالناسمنكثيرعليهمأنحى،الميلادي

عامبعد.الهجرةمنللحدقوانينلس!ودعوا،مشاكلمن

علىإعاناتأ!شرالياإلىالأحراراالمهاجرونممح،ام083

قيامومميدنيمنوشرقاغرباللتوسعونتيجةالسفر.

تدشةىأمحتراليا،وجنوبيغربىجديدةمستعمرات

000002منأكثرفوصل.القارةعلىجددمستوطنون

المهاجرينعددبلغأم،ء8و.1831عامىوبينمهاجر.

إلىالجددأغادمينانصفمنأكثرالسفرعلىأعينواالذين

.الفترةتلكخلالأسترالياوجنوبويلزنيوساوث

والركودالذهبعلىالتهافتأم.59أ-8555

ويلزساوثنيوفىالذهباكتشافتم.الاقتصادي

نيابريصاأمنالنازحونفاندفع.أم851عاموفكتوريا

نحومنالس!ظنعددوارتفع،المتحدةوالولاياتوالصين

عااكطمليونمن!ثراإلىام،085عامفي004).00

أ!سحواتاخلالمرتفعبمعدلالهجرةواستمرت.أم861

سنةالحادالاقتصاديالركودحدوثحتىالتاليةالثلالين

فيألمانيامنمجموعاتفىالهجرةوبدأت.أم198

نصفكان.الميلاديالتاصئكلشرالقرنمنالخمسينيات

علىأعينواممنأسترالياوجنوبيكويخزلاندإلىالمهاجرين

قبلأوقفتقدكانتالمدعومةالهجرةأنغير،الرحيل

عددالمغادرينعددفاقلذلكنتيجة،الاقتصاديالركود

القرنمنالتسعينياتخلالالسنينبعضفيالقادمين

.الميلاديعشرالتالمح

الخططاتمستعمراتأولىتأ!ميستمنيوزيلندا،في

وفي،دندينفي،أم848سنةفيللمهاجرينالناجحة

خلال،اخرىجهةمن.كريستتشير!قفي،أم085عام

اكتشافتم،الميلاديعشرأخاسعاأغرنامنالستينيات

عددفزاد.الذهبمناجمإلىاصاساآلافوتدافعالذهب

وأثناء.ممنواتممتفيالضعفمناكثرإلىالس!صان

جولزكان،الميلاديعشرالتاميعالقرنمنالسبعينيات

منكثيرجلبعنمسؤولأنيوزيلنداوزراءرئيسفوجيل

بينهمالبلادإلىللهجرةمساعداتتلقواالذينالمهاجرين

علىوصلواالذينوالإسكندينافيينالألمانمنكبيرةأعداد

.الغرضلهذامستأجرةسفنظهور

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثانيأضصفاشهد

جاء.المتحدةأ!لاياتاإلىالمهاجرينصأخرىموجة

وروسياوإيطالياالشرقيةأوروبامنالآخرونالمهاجرون

الازدهارهيأفقد.أجةأسشمااأوروباأوانبريطهانيةالجزرلدل

آلاف،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفيالصناعي

الهجرةمعدلارتفاعوأدى،المدنفيالجديدةأ!ظائفا

بريطانيونمهاجرون

علىاجماأمشراإلىوصلوا

خلالشراعيةسف!ظهور

التالشحشرالقرد

!مكثيرواستقر،الميلادي

الذهبمماصاحفاري

أهلمىأوزراعاليصبحوا

.المدن
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منعتأم،882سنةوفىعليها.قيودبوضعالمطالبةإلى

والمتخلفينالعقلاءوغيرالمحاكممنالمدابندخولالحكومة

منالهجرةوأوقفت.الدولةلعونبحاجةهمأومنعقلئا،

فىدائمةبصفةمنعتثمنفعسها،السنةفيالصين

.ام209

فيوالذهب،أم087!شةفىالماساكتشافأدى

بريطانيامنالنازحينلزيادةإفريقيابجنوب،ام886سنة

هذاوكان.الهولنديونملكيتهايدعيأرافيدخولإلى

حروبفيمساهماعاملاالبريطانيينالنازحينمنالسيل

عشرالتاسعالقرنأواخرفىدارتالتيوالإنجليزالبوير

الميلاديين.العشرينالقرنوأوائل

حدثق.الهجرةعلىالقيودأم.أ-559939

0918عاميبينالمتحدةالولاياتإلىهجرةأضخم

وكانتمهاجر.مليون22إليهاتدفقعندما،ام39و.

وروسياوالبرتغالوبولنداوإيطالياوالمجراليونانمنأكثريتهم

أليصرجزيرةفيللمهاجريناستقبالوافتئمركزوأسبانيا،

تباالهجرةمنبالحدالمطالبةوبدأت.نيويوركبمرفأ

الدعوةفيالقيادةزمامالعماليةالنقاباتوأخذت،الأسماع

النقاباتهذهخشيتفقدتقييدا.أشدسياساتلانتهاج

أجورتحقيقتعوقالرخيصمةالمهاجرةالعمالةأنمنالعمالية

الهجرةعلىالاعتراضاتأدتوقدلأعضائها.أفضل

بموجبهاأم709لسنةشرفباتفاقيةسميماإلىالآسيوية

اليابانيينالعمالهجرةإيقافعلىاليابانيةالحكومةوأفقت

قانونصدرأم،179عاموفي،المتحدةالولاياتإلى

الولاياتإلىالرشدسنالبالغينالمهاجرينعلىأوجب

واحدةبلغةوالكتابةبالقراءةمعرفتهمعلىيبرهنواأنالمتحدة

شملتمنطقةمنالمهاجرينأيضاالقانونومنع.الأقلعلى

.الهادئالمحيطوجزرآسيامعظم

أعدادلتحديدالحصصنظامطبقأم،219عامفي

ثم.سنةلكلالإجماليوالعددمعينةدولمنالمهاجرين

،أم429عامفيالتنفيذحيزالقوميةالأصولنظامدخل

00.015.منمئويةنسبةقوميةكلأخذتوبموجبه

الولاياتسكانمجملمنالمئويةنسبتهايعادلبمافرصة

كبيرتغييرأيلمنعذلكرتبوقد.أم029مشةالمتحدة

صارتوبذاالبلاد.لسكانوالعرقيةالعنصريةالتركيبةفي

ألمانيامنالبلادإلىتأتيالمهاجرينهؤلاءأعدادأكبر

هذاأتاح.والغربيةالشماليةبأوروباأخرىودولوبريطانيا

واوروباالشماليةأوروبامنالمهاجرينأعدادمضاعفةالنظام

إلىالشرقيةوأوروباالجنوبيةأوروبامنوكذلك،الغربية

إفريقيامنالمهاجرينالنظامواستبعد.مراتخمسأكثرمن

العظيمالكسادجانبإلى،التقييديةالسياساتهذهوآسيا.

كبيرحدإلىخفضت،العشرينالقرنثلاثينياتفي

.المتحدةالولاياتإلىالهجرة

الثمانينياتفىكندأإلىالنطاقالواسعةالهجرةبدأت

عاميبينأقصاهاوبلغت.الميلاديعشرالتاسعالقرنمن

مليونيمنيقربماإليهاتدفقعندماام،29و.1191

أضحت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفيمهاجر،

الهجرةتقييدبقانونمحكومةأسترالياإلىالهجرة

هجرةفبعدالبيضاء.أسترالياوسياسة،أم109

عاميبينالذهبمناجمإلىصينيعاملأ7و...

الأوروبيينبيننزاعاتنشبت،أم85وهء18أ

التنقيبفىالصينيينطرقبسببأنهازعموالصينيين

الأستراليينمنكثيراستاء،ذلكعلىزيادة.وأخلاقياتهم

وأليابانيينالهادئالمحيطجزرمنالقادمينتوظيفمن

،ام109سنةوبحلولكوينزلاند.فيالسكربمزارع

لاستبعادتشريعاتوضعالسياسيةالأحزابكلساندت

جزءاكانالمهاجرينقسم

يشعلهسعفينةمن

زهيدةبأحورالمهاجرود

يعر!أنقملذلكوكاد

عالىجوا.الهجرةالناس

كثيراالأوائلاالمهاجرون

البحريةالرحلاتمتاعب

قسمفيخاصة،الطويلة

المزدحمالمهاجرين

مواقعهمإلىللوصول

.الجديدة
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جزرأهلكلبترحيلقانونفصدرالآسيوبن،المهاجرين

سنةحتىكوينزلاندفييعيشونكانواالذينالهادئألمحيط

يقضيقرارأجيز،الهجرةتقييدقانونوبموجب.أم509

05منمكونإملاءاختبارفييرمسبشخصأيبإبعاد

علىالاختبارهذاتطيقيجوزوكان.أوروبيةبلغةكلمة

للزائرينوسمح.سنواتخمسإقامتهتبلغلمشخصأي

.سنواتخمص!لمدةبالإقامةواليابانالهندمنالمؤقتين

أيضا.للصينيينالتسهيلهذامنح،أم219سنةوفي

خفضفقد،م8011لسنةالنيوزيلنديالهجرةقانونأما

البلاد.إلىالقادم!تالأوروبيينغيرأعدادمنبعيدحدإلى

عددفازداد،أم609مشةأسترالياإلىالميسرةالهجرةبدأت

4191الأولىالعالميةالحربأعقابوفيباطراد.السكان

حريةمشررعبمقتضىمهاجر000.08قدمأم،189-

حضيرةبلادمننازحونفأتى.البريطالىالمحارلينقدامىمرور

علىأثراتركوابحيثالضخامةمنأعداداهموكانت

كبيرةأستراليةمدينةفىترعرعمنفكل.الأ!شراليالمجتمع

بايعأوإيطاليبقالمنوالخضراواتالفاكهةشراءاعتاد

تجمعاتنشأتأنسبقفقد.السوقفيصينيخضراوات

ومزارعب!ضيسزلاندالسكرقصبحقولفيللإيطاليين

!مغفيرةأعدادهناكوكانت.للفاكهةريفيرينا

أكثركاد.الغربيةبأسترالياالذهبمناجمفىايىغوسلافيين

صىفافيباروساكروممنيأقىأسترالياتنتجهالذيالنبيذ

ك!!كانتو.الألمانالمهاجرونأقامهاالتيأسترالياجنوبي

منالمجموعاتهذهتضماأسترالياأراضيداخلالمقاطعات

.المميزةهوياتهمعلىحافظواممن)سابقا(الأجانب

سنةفيللحصةنظاماأسترالياجنوباستخدمت

فقطالبلادبدخولسمح،القانونهذابموجب.أم039

طردوتم،خاصإذنبدوننقيةأوروبيةسلالةمنللناس

السابقةالسنينأثناءالنازيةألمانيامناللاجئينمنعدد

روسيامنالناسالاففروكدلك.الثانيةالعالميةللحرب

معدلوارتفع.الصينيينمنكثيرااليابانيونوطردالشيوعية

ملايينأخرجعندمانفسهاالحربأثناءكبيراارتفاعاالنزوح

جديدةبلادعنالبحثعليهموتعين،مساكنهممنالناس

فيها.يعيشون

.الهجرةأحكامتخفيف.أم4591-069

بسبب،ناحيةمنمثيرحدإلىالسكانقليلةأسترالياأضحت

القرنمنالثلاثينياتفيالكسادعنالنابخالولادةمعدلتدني

منأكثرفقدانبسبب،أخرىناحيةومن،العشرين

الأحزا!كلأيدت.الحربفيالمجندينمن00037

بمواجهةالعماليةشيفليبنحكومةإدارةقرارالسياسية

الخططالهجرةطريقعنوالدفاعيةالاقتصاديةالاحتياجات

منأوطانهمفقدواالذينالأشخاصآلافأسترالياآوتلها.

وفي.الدوليةالاتفاقياتمنعددطرية!عنالحتسرقيةأوروبا

يونانيوندخل،العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينيات

أسرهمإلىبالانضمامإماغفيرةبأعدادأمشرالياوإيطاليون

وجاء.الثقيلةالصناعةفيللعملأوتجمعاتهماأماكنإلىوإما

للنزوحتسلسلوفي،معينةجزرأوقرىمنمنهماكثيرون

ساعدواثمومنبالاستقرار،الجماعاتهذهمنالعديدلدأ

.الهجرةعلىالأخرىاوالعائلاتأصدقاءه!ا

واسعمشروعانيوزيلندابدأت،أم!47سنةفي

إلىام479منالفترةوفي.المدعمةللهجرةالنطاق

مايناهزاممتقر،العشرينالقرنستينياتأواسط

الولاياتوفينيوزيلندا.فيدائمبش!ص!!فردء..،...

فأدى.أم459سنةبعدالرخاءفترةاستهلتالمتحدة

الذيممااللاجئينبآلافالاهتمامعنفضلاالجديدالثراء

إلىالثانيةالعالميةالحرببسببمأوىبلاأصبحوا

021)000نحودخولوقبلالهجرةقوان!تفيالتخفيف

فيالأمريكيينالمجندينوأطفالزوجاتمنكانوامهاجر

شخص0002006البلاددخل،ذلكعلىزيادةأوروبا.

وبولنداولاتفياوالمجرألمانيامنأكثرهمولاجئمتشرد

سنةوفي)سابقا(.ويوغوسلافيا)سابقا(السوفييتيوالاتحاد

بدأالتيالقوميةالأصولخطةيساندقانونأجيزام،529

منلدولحصصاقررأنهبيد،أم24!مشةبهاالعمل

قبل.منمستبعدةكانتأخرىومناطقآسيا

وقسمقأم،479سنةبريطانياعنأ!ندااستقلت

وباكستانللهندوسالهندمنفصلإتبلدينإلىالبلاد

البلدين،بينالناسمنمليونا17نحونزح.للمسلمين

اتخذواقدكانواالذينالبريطانيينمنكثيرالبلادوغادر

إلىألمانياقسمت،الثانيةالعالميةالحرببعد.لهمموطناالهند

وبريطانياالمتحدةالولاياتعليهاتسيطرقطاعاتأربعة

مدينةقسمتوبالمثل)سابقا(.السوفييتيوالاتحادوفرنسا

)سابقا(.السوفييتيالقطاعداخلتقعكانتلكنهابرلن،

فييعيشونكانواممن،الشرقيينالألمانمنكثيروتوجه

وفى،الغربإلىللهجرةبرلينإلى)سابقا(السوفييتيالقطاع

القوة)سابقا(السوفييتيالاتحاداممتخدمأم،569سنة

مغادرةإلىالناسمنبكثيرأدىمماالمجر،فيانتفاضةلسحق

القرنمنالخمسينياتفي.غربيةدولفيوالاستقرارالبلاد

الناسمنلمزيدبحاجةالمتحدةالمملكةكانت،العشرين

الصحيةوالخدماتوالمواصلاتالإنتاجيةالصناعاتلتطوير

وبخاصةالكومنولثبلادمنالمهاجرينالح!صمةفشجعت

بريطانيا.فيللاستقرارالكاريبىالبحربلاد

سنةفي.للهجرةجديدةأنماط،اليومإلىأم569

خطةعلىأدخلتالتىالتعديلاتأتاحت،أم659

واحدةحصةإعطاءالمتحدةالولاياتفيالقوميةالأصول
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للنصفواحدةوحصةالأرضسيةللكرةالغربيللنصف

والهندالصينمنالهجرةتصاعدت،لذلكنتيجة.الشرقي

أواخربينأخرىآسيويةبلادومنوفيتناموالفلبينوكوريا

كذلك،العشرينالقرنمنالثمانينياتوأواخرالستينيات

كبيرةأعدادالفترةتلكخلالالمتحدةالولاياتدخلت

صدرأم،869سنةوفي.مشروعةغيربويقةلاتينية

العمالمنالكثيرشملالذيالعامالعفومنحقانون

مشروعة.غيربويقةالبلاددخلواالذينالزراعيين

إلىالنزوحازداد،العشرينالقرنمنالسبعينياتفى

غير.وماليزياوفيتناموالهندولبنانوسورياتركيامنأستراليا

المهاجرينأعدادخفضتونيوزيلنداأستراليامنكلاأن

أواخروبحلول.الاقتصاديالنموبطءبسببالقادمين

إلىوبالمقارنة،العشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينيات

اللاجئينمنمئويةنسبةأسترالياأخذت،السكانعدد

اخر.بلدأيتفوق

صغيرةقواربفيفيتناماللاجئينمنكثيرغادر

الصينبحرجنوبيعبرواحينبحياتهمجازفوا.مزدحمة

آسياشرقيجنوبوبلادكونجهونجإلى-للنجاةطلبا-

كثيروقبل.القواربأهلبالممماللاجئونهؤلاءوعرف

وجنوبالشماليةوأمريكاوأوروباأستراليافيلاجئينمنهم

اسيا.شرقي

دولمنكثيرمنبريطانيادخولفىاللاجئوناستمر

بالرغم.أم629سنةفىقيودفرضتمأنإلىالكومنولث

،أم639مشةمستقلةدولةكينياغدتحينماذلك،من

بريطانياإلىوعائلاتهمالاسيويينالمهاجرينمنكثيرجاء

،ام729!شةوفي.كينيينمواطنينيصميرواأنمنبدلأ

منبقرأرأوغندامنأسيوي000،04علىيزيدماطرد

بريطانيا.فيمنهمكثيرونوا!متقر،أمينعيديالرئيس

نأإلىأم،171سنةباكستانفىالأهليةالحربوأدت

قواتعزتأنبعدأم،979فيتايلاندإلىفرواكمبوديونلاجئون

وطن.عنللبحتلهمالاحصرأناساالحروبددعت.موطنهمفيتمامية

السياراتمىكبيرةأعدادفيالغربيةألمانياإلىمهاجرونشرقيونألمان

.المجاورةوالبلاد()السابقةتشيكوسلوفايهاعبر

.بنغلادشباسممستقلةدولةالشرقيةتصئباكستان

الكوارثمنوعددالحربعنالناجمةالنتائجوتسببت

بريطانياإلىبنغلادشالناسمنكثيرمغادرةفىالطيعية

والأتراكاليونانيينالقبارصةبينقبرصفىالقتالوأسفر

القرنمنوالثمانينياتوالسبعينياتالستينياتخلال

الركودفترةوأثناءالبلد،ذلكمنالهجرةعن،العشرين

العشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينياتفيالاقتصادي

الناسمنمزيدلمئدخولمشددةشروطاالحكومةفرضت

العملعنالعاطلينمنكبيرةأعدادوجودبسببالبلادإلى

قبل.منهاجرواالذينمنمأوىبلاوالمشردين

سور)سابفا(السوفييتيالاتحادأقامأم،619مشةفي

طوال.الغربإلىالشرقيةألمانيامغادرةمنالناسلمنعبرلين

الهجرةقيدت،العشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينيات

نأبيد،الشرقيةأوروباودول)سابقا(السوفييتيالاتحادمن

حريةبزوغشهدتالعشرينالقرنمنالثمانينياتسنوات

حدوثذلكعلىوالدليلوالمجر.بولندامنكلفيأولممع

بلغتأم،989سنةمنسبت!برشهرفيضخمةهجرة

طريقعنألمجرإلىشرقىألمانيمهاجر04).00أكثرمن

ألمانياإلىالحدودمنهمكثيرعبر)سابقا(،تشيكوسلوفاكيا

القرنتسعينياتأوائلوفيالنمسا.طريقعنالغربية

وشمالأوروباشرقمنالآلافمئاتهاجر،العشرين

اقتصاديةلأسبابأوروباغربإلىالأوسطوالشرقإفريقيا

مسياسية.أو

ال!بعاد

الأقلية

جزيرة،إليص

التألتحيرة

التتاق!

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجنسية

السفرحواز

ونيوريلنداأ!شرالياروادحياة

البيضاءأسترالياممياسة

اللاحئ

العرقيةالمجموعة

المماثلة

المواطنة

النازحون
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تنقلالأحياء،علممفهومفي.الحيواظت!رة

معيحتميةظروفالهاتوفرالتىالأماكنإلىالحيةالكائنات

والحشراتوالأسماكالطيورمنكثيروتهاجر.أفضل

المواتيةغيرالتغيراتأضتجنبمنتظمةبصورةوالثدييات

أيضاالناسيهاجركماالغذاء.مصادرأوالمناخفيسواء

اجتماعيةأوسياسيةلأسبابماتكونغالباهجرتهمولكن

هجرةانظر:.ليولوجيةالأسبابكذلكيهاجرونوقد

البشر.

لوصفالهجرةمصطلحالأحياءعلماءيستخدم

خاصة-الأحياءعلماءبعضويعتبر.التحركاتمنالعديد

ترحلحيث،هجرةعودةبدونالرحيل-الحشراتعلماء

معيشيةظروفعنباحثةمام!صانمنالحيواناتبعض

الأماكناإلىأولادهامعتعودأنبالضرورةوليسأفضل

الأحياءعلماءمنآخرونويصفمنها.هاجرتالتي

غالبيةيعرفوأممن.هجراتبأنهاالتاريخيةالتغيرات

تقوممنتظمةدأئريةتحركاتبأنهاالهجراتالأحياءعلماء

منلمرحلةمنهماكلتوفر،منطقتينبينالحيواناتبها

منأفضلمعيشيةأضروفاالحيواناتتلكحياةمراحل

هذهموضوهوالهحراتمنالنوعوهذا.الأخرى

المقالة.

فيأوالماءفيأوالأرضعلىالهجراتهذهتتم

حيثفقط،قصيرةلمسافاتالحيواناتبعضتهاجرالهواء.

لمسافةبانتظامسنوياوالعلاجيمالضفادعمنالعديديهاجر

بينما،الأخرىوالأماكنتكاثرهاأماكنبينكيلومترات

وأطولسنويا.الكيلومتراتآلافأخرىطيورتهاجر

لمسافةيهاجرالذيالقطبيالخطافهوهجرةالطور

سخويا.كمء3/...حوالي

بنوعينالمهاجرةالحيواناتمعظمتقوم.الهجرةأدواع

موسمية،هجرات2-يوميةهجرة-أ:الهجراتمن

وأواحدةدائريةلهجرةأخرىمهاجرةحيواناتتقومبينما

حياتها.خلالقليلةدائريةبهجرات

فىالحيوانيةالمائيةالعوالقتقوم.اليوملةالهجرات

الأمتارلمئاتتسبححيثالهجرةمنالنوعبهذاالمحيطات

السطح.إلىالليلخلالوتعوداليومخلالالماءتحت

فيمرتينالهجراتهدهتحدث.الموسميةالهجرات

وأالحرارةدرجةفيالموسميةبالتغييراتمرتبطةفهي.العام

الهجرةمنأنواعثلاثةوهنالكالأمطار.هطولمستوى

،العرضخطوطعبرالهجرات-أ:الموسعمية

الهجرات3-،المرتفعاتعلىالرأسيةأ!جراتا2-

المحلية.

وكثيروالفقماتالخفافيشالعرضخطوطعبريهاجر

شمالياتجاهفىأساساتهاجروهي.المهاجرةالطيورمن

الجبليةالحيواناتبعضالرأسيةبالهجرةيقومبينما،جنوبي

فعلى.الجبليةالمنحدراتعبرالجبالأسفلوإلىأعلىإلى

الأحمروالغزالالأليالثلوجحجليقضى،المثالسبيل

الشتاء.فيالوديانإلىوينزلانالجبالأعاليفىالصيف

المحليةبالهجراتالمداريةوالثديياتالطيورغالبيةوتقوم

الجفافأوقاتفيرطوبةالأكثرالأماكنإنىتهاجرحيث

الأمطار.موسمبدايةعندالأصليةديارهاإلىوتعود

الحيواناتبعضالنوعبهذايقومحدونا.الأقلالهجرات

أعاليفيتولدمثلا،السالمونفأسماكبممتباعدةفتراتعلى

وبعد.المحيطاتإلىماتهاجرسرعانوأممنهاالأنهارمجاري

أعاليفيفيهاولدتالتيالأماكنإلىتعود،عديدةسنوات

الهادئالمحيطسالمونأسماكوتموتللتكاثر.الأنهارمجاري

سالمونأسماكبعضتعودولكن،و!إلبيضبعدمباشرة

ذلكوتفعلللتكاثر،للمحيطأخرىمرةالأطلسيالمحيط

هذهبمثلتقوموكذلكحياتها.خلالمراتثلاث

لعدةوذلكالبحريةالسلاحفإناثالبيضلوضعأ!جراتا

الخضراءالمائيةالسلاحفإناثوتسبححياتها.خلالمرات

ثلاثةأوعامينكلالرأسضخمةالمائيةالسلاحفوإناث

التيالرمليةالشواطئإلىكم000.2تبيئقدلمسافةأعوام

بيضها.لوضعفيهافقست

أنواعمنكثيراالهجرةتمكن.الحيواناتتهاجرلماذا

فيووفرةملائمطقسذاتمناطقاستغلالمنالحيوانات

فيالغذاءيكثرفمثلا.العاممنمعينةأوقاتفيالغذاء

ينعدمأويقلولكنهالصيففصلفيالعالممناطقبعض

منكثيرتهاجروعليه.الباردةالشتاءأشهرخلال

الأكثرالمناطقإلىالأماكنتلكفىتعيشالتىالحيوانات

حينالربيعفىتعودولكنها،الخريففصلخلالدفئا

دفئا.أكثرالجويصير

معينةأماكنفيللتكاثرالحيواناتمنكثيروتهاجر

منمعينةأوقاتخلالالحياةفرصأفضللصغارهاتوفر

حيثالصيفيةملاجئهافيالمهاجرةالطيورتتكاثر.العام

مناطقمنالحدباءالحيتانتهاجربينماالمتوفر،الغذاء

الدافئة.المداريةشبهأوالمداريةالمياهفىلتلدالقطبيةتغذسها

ولكنالكبيرةللحيتانالطعاممنالقليلتوفرالمياهوهذه

القطبية.المياهبردلاتتحملالصغار

معظمعندالهجرةتبدأ.للهجرةيدفعالذيما

إلا،الموأتيةغيرالبيئيةالووفحلولبدايةمعالحيوانات

أنواعبعضفيالهجرةدواعيتفسيرالصعوبةمنأن

المهاجرةالطورمنكثيرتغادرفقد.الأخرىالحيوانات

مازالتالظروفأنرغمالمداريةالمناطقفيمشاتيها

تلكعندللهجرةالدا!يكونوقد.هناكلبقائهاملائمة

الدافئالجوببدأيةالمرتبطةالبيئيةالتغييراتهوالطور
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وتوضح.الشماليةتكاثرهامناطقفيالغذاءفيوالزيادة

هجرةفيسببالنهارساعاتطولفيالزيادةأنالتجارب

فىالزيادةتلكتؤديحيثالطيور،أنواعمنالعديد

فيمعينةهورموناتإطلاقالربئإلىفىالنهارساعات

للهجرةالحيويللاستعدادتدفعهاالطورتلكأجسام

شمالآ.

منلكثيريكونفقدالبيئيةالمؤشراتوبجانب

أجسامهااللهأودعهمبرمجتقويمموسمياالمهاجرةالحيوانات

للهجرةسلوكاالطوربعضوتبديتهاجر.متىيخبرها

الختبر.فىثابتةبيئيةظروفتحتبقائهاعندحتىالموسمية

السالمونأسماكأجسامفيمبرمجتوقيتيتحكموقد

فيمختلفةأوقاتفىتهاجرالتيالأخرىوالحيوانات

.الهجراتتلكبدايةبموعدينبئهاحياتها

أثبتتطريقها.المهاجرةالحيواناتتحددكيف

الطرقمنالعديدتستعملالمهاجرةالحيواناتأنالأبحاث

الهجرةأثناءاتجاهاتهاتحديدعلىتعينهامعلوماتجمعفي

بالشمسالمهاجرةالحيواناتمنالعديديستعينحيث

تلكوتستطجعهجرتها.مسارتحديدفىوالنجوموالقمر

تحديدفيالسماويةالأجرامتلكحركاترصدالحيوانات

الأرضيةالظواهرأخرىحيواناتتستعملبينمامسارها،

.الجبالوسلاسلوالأنهارالساحليةالخطوطمثل

أخرىخواصعلىهجراتهافيالحيواناتتعتمد

حيث،الهجراتتلكمسارتحديدفيالبصرحاسةبجانب

فيهاولدتالتيالأنهاررائحةعلىالعسالمونأسماكتعتمد

لتتكاثرالأماكنتلكنفص!إلىعودتهاطريقتحديدفي

فيتحدثالتيبالتغييراتأخرىحيواناتوتهتديفيها.

مجالفىأوالرياخاتجاهفيأوالرطوبةأوالحرارةدرجات

البحريةالحيواناتتستعملبينما.المغنطيسىالأرض

.المحيطاتتيارات

تحديدفيبوصلةمنأكثرالمهاجرةالحيوأناتتستعمل

الطيورأنواعبعضتهتديفقد.الهجرةأثناءاتجاهاتها

ويعتقد.الليلأثناءوبالنجومالنهارخلالبالشمسالمهاجرة

المغنطيسيالمجىالتستعملأنهاالأحياءعلماءمنكثير

.بالغيومالملبدةوالليالىالأيامفيمسارهاتحديدفيللأرض

علىالمهاجرةالحيواناتتجبر،الأحيانبعضوفي

تتمكنوقدعليها.غريبةأماكنإلىالطبيعيمسارهاتغيير

توجدالتيالأماكنتحديدمنالضالةالحيواناتتلكبعض

تلكوتسمى.الأصليةأماكنهاإلىالوصولوكيفيةفيها

لدىالملاحةسبلمنالعديدوهنالك.الملاحةالعملية

عنها.القليلالعلماءيعرفالتىالمهاجرةالحيوانات

العصافيرعلىأجريتالتيالتجاربأثبتتوقد

مجالالايدعبماالماءوقصاصالزاجلوالحمامالدورية

حيث،المهاجرةالحيواناتلدىالملاحةوجودللشك

إلىوأخذوهامعينةمواقعمنالطيورتلكالعلماءأصطاد

أماكنهاعنالكيلومتراتآلافتبعدأخرىمناطق

إلىالعودةمنالطورتلكغالبيةتمكنتوقد،الطيعية

منها.العلماءاصطادهاالتيالأماكننفس

صغيرةالحيواناتأنعلىأخرىتجارببرهنتولقد

منالملاحةلاتستطعقدولكنها،الهجرةيمكنهاالسن

الزرزوريهاجرماعادةفمثلا.عليهاالغريبةالأماكن

بحرحولتوالدهمناطقمنغربيجنوبىباتجاهالأوروبي

اصطادوقد.الإنجليزيالقنالحولمشتاهإلىالبلطق

هولنداإلىوصلتالتىالزرازيروصغاركباربعضالعلماء

أطلقوها.حيثسويسراإلىوحملوهاهجرتها،خلال

حولمشاتيهاإلىالوصولمنالكبيرةالطيورتمكنتوقد

للمرةتهاجرالتيالزرازيرالمشمرتبينما،الإنجليزيالقنال

وصلحيث،غربىجنوبيباتجاهالطيرانفىالأولى

إلىالاخروبعضهالأسبانياوبعضهاللبرتغالبعضها

فرنسا.جنوبي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

شةلفراالحيواناالحشرة

الفقمةلطائراالحوت

الطائر.انظر:الطيور.هجرة

البشر.هجرةأنظر:.العقولهجر؟

وأهلهوأصحابهعديطاللهرسولهجرةالئبويةالهجرة

عليهماشتدأنبعد)المدينة(،يثربإلىمكةمنوالمسلمين

ظ!سد،أصحابهكهجرةالهجرةوهذه.قريشمشركيأذى

كفارلمقاومةمباشرةنتيجةكانت،الحبشةإلىالأولى

وكانت.الحبشةإلىالهجرةانظر:.الرسالةنشرقري!ش

عدب،رسولهعلىبهاللهمنالذيالخر!المدينةإلىالهجرة

السفلى،كفرواالذينوكلمةالعلياهىاللهكلمةلتكون

مكةإلىويعودالإسلاموينتشربالمدينةالإسلامدولةولتقوم

منتصرا.فاتحا

هاشملبنيقريشمقاطعة

نزلواقدض!يهب!،اللهرسولأصحابأنقريحقرأتلما

فيواستقرارا،أمنافيهاووجدوا،منزلخيرفيالحبشة

وأن،إليهموأحسنمقدمهمأكرمالذيالنجاشيحماية

عبدالمطلب،بنوحمزةالخطاببنعمر:أمثالقريشكبار

أخذالإسلاموأنالمسلمينصفإلىوانحازواأسلمواقد

صحيفةيكتبواأنواثحمروااجتمعوا؟القبائلبينينتشر

إليهمينكحوالاأنعلى،المطلببنىعلىفيهايتعاقدون
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ش!ضبوا،منهميبتاعواولاشيئايبيعوهمولا،ينكحوهمولا

جوففيأصحيفةاوعلقواعليهوتواثقواتعاهدواثمذلك

فيها.جاح!ماتمفيذعلىلعزمهمتأكيداالكعبة

من،سنواتثلاثهاشمكبيقرلعشحصارواستمر

بنووانحاز،العاشرةأصسنةاإلىعيئصدمبعثهمنالسابعةالسنة

أ!بأباإلاشعبهفيطالبأبيإلىمنافعبدبنالمطلب

عنهمقطعوا،شاملةالمقاطعةكانت.قريشإلىانحازفإنه

يخرحونلاف!صانوا،طالبأبيشعبفيوحصروهمالمؤن

51،مدالحهدمنهمبلغحتىمولمسما،إلىموسمم!إلا

منيتضاغونالشعبوراءمنصبيانهمأصواتوسمعت

خبرعد!ممهلرسوأسهاللهكشفال!ثناء،هذاوفي.الجوعشدة

الأرضرادابةوأنبال!بة،علقتالتيقري!شصحيفة

إلافيهايبقوأصمظلبممنفيهاكتبماأكلتقد)الأرضة(

لذلك،أ!طااباعمهعثةرو،اللهرسولوحدث.اللهاسم

قالر،الصحيفةبخبروكلمهمقريشإلىأبوطالبفخرج

الظلماعنارفعتمحقاكانفإن،أخيابنقالهماهذالهم

لتقتلوه،محمداإليكمدفعناذلكغيركانوإنوالحصار،

ع!نكصواعثةلى،اللهر!لصدقلقريمقتبينولما

رجالبعضأنإلا،أبوطالبقالهبمايرضواولمأعقابهم

مايعجبهمالمهاشما،ببنيرحبملهمكانممن،قريش

فيبعضهماومععىالحصاربشانقريشسادةإليهذهب

بنعمروبنهشامهؤلاءمن،الصكمحيفةفيماجاءنقض

بحدهاشمابنييجيرواأنورأواعدي،بنومطعمربيعة

منهاشمابنيفأحرجواقري!،اعتراضمنخوفاالسلاح

ماقريمثئاوهالالمسلم!ت،رجالهممنعددبحمايةالشعب

الواقع.للأمريستسلمواأنمنلهملابدكانلكن،رأت

بنوفيهاأظهرمشواتثلاثبعدالحصارانتهىوهكذا

للصبروا!شعدادهممعدنهموصلابة،شكيمتهمقوةهاشم

أبويقولهذاوفي،منهمرجلآخرإلىوالرباطوالمثابرة

أصب:طا

أحمدانسلمالبيتوربفلسنا

كربولاالزمانعضمنلعزاء

تملناحتىالحربنملولسنا

النكبمنينوبقدمانشتكىولا

والنهىالحفائظأهلولكننا

الرعبمنالكماةأرواحطارإذا

أ!معب.االامتحانهذاهاشموبنوصتن؟!الرسولواجتاز

بقليل،ذلكبعدتوفيأممنهحسنا،بلاءطالبأبوفيهوأبلى

منأياموخمسةشهربعدعنهااللهرضيخديجةوتوفيت

منصتن!!!اللهرسولعضدطالبأبوكان.طالبأبيوفاة

وفاته.بعدإلاضويإم!،عليهالمشركينأذىزادوما،الرجال

قبلوآزرتهشجعتهالنساء،منعدط!شدهخديجةوكانت

نفسهاودفعتالمبعثبعدبهوآمنتمعهووقفت.المبعث

ضد؟جمه.،أجلهمنونفيسها

للأذىصل!!هيدتعرضه

القرانكانوقد!ل!!،إيذائهفىلمحرلمقكفارتفن

وخبثهم.مكرهمويكشفالأحوالكلفييتتبعهماالكريم

هوكل!!د،،النبيأذواالذينمنعبدالمطلبلنابولهبكان

الحطب،حمالة،أميةبنحرببنتجميلأم،وامرأته

فيوتطرحهالشوكتأخذكانتلأنهالذلكالقرآنسماها

إلىوتب!لهبأبييداتبت)فيها:اللهفأنزلءيهروطريقه

وهىالمسد.سورةمسد!منحبلجلدهافي:)تعالىقوله

قالت:التي

أبيناوأمرهعصينافذمما

قليناوديه

أبوبكر،ومعهبالمسجدعفممراللهورسولبحجر،وأتت

بكر:ل!بيوقالتعثةلراشسولترفلمبصرهااللهفأخذ

؟ء!.صاحبكأين

كان،خلفبنأميةلمجهلىالنبييؤذونكانواالذينومن

!يل):اللهأنزلوفيه،ولمزههمزهعيههكراللهرسولرأىإذا

المغيرةلنالوليدفينزلتوقيل.أ:الهمزة!لمزةهمزةلكل

العسهمى،وائلبنالعاصومنهم.شريقبنالأخنسأو

المسلمينمن،الأرتبنخبابعندهيعملوكان

له:يقولفكان،السيوفيصنع)حدادا(قينا،المستضعفين

فأنزل،وسخريةمنهالممتهزاء،القيامةيومأجركسأعطيك

:إل!وولدامالالأوتينوقالبآياتناكفرالذيأفرأيتس!:فيهالله

ماسنكلبك!؟رزأشعهداالرحمنعندالخذأمالغيبأطقع

فردا!ويأتلنايقولماونرثهيرءمداالعذابمنلهونمدلقول

يعض)ويوم:تعالىاللهقولنزلونيه77.08:مريم

سبيلا!الرسولمعالخذتلاليتنييقوليديهعلىالظالم

.72؟الفرقاد

بنأسدبنالمطلببنالأسود،الكافرونوقال

بنوالعاص،خلفبنوأمية،المغيرةبنوالوليد،عبدالعزى

تعبد،مافلنعبدهلممحمدياكل!!،أطرسول،السهميوائل

اللهقولفنزلجميعا.الخيرفيونشتركنعبدماوتعبد

الكانرود.سورة!الكافرونأيهاياقل):تعالى

لممحتسباصابرا،ذلككلفيصلإلمه!الرسولكان

احتملبل،الرسالةتبليغفييفترولميتوانوأصميضعف!

وكانلاقىمافلاقى،الحقبكلمةوجاهروالأذىالعذاب

صامذاظلع!ءلكنهأكثر،الأذىمنينتظرهماأنيعلما

كفارأنصتنلإيدرأىوعندما.!مبحانهوبتوفيقهاللهبعون

للطائفخرجوالاطمئنانللراحةوقتالهيتركوالنقريش

والخيرالحقإلىدعاهم،تستجيبلعلهاالقبائلبعضيدعو

كلمايضربونهوأخذوالهواصطهفواصاكيةأذنايجدفلم
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فعادأدميحتى،والصلامالصلاةعليهوضعهاأورجلارفع

ملكوكان.عديبنمطعمعندجواراووجدمكةإلى

نأفيوخيره،بالطائفعذبوهالذينأمرفىأتاهقدالجبال

نأأرجو)بل:عدطردهفكانالآخشبينعليهميطبق

بهيشركولاوحدهاللهيعبدمنأصلابهممناللهيخرج

شيئا(.

نأاللهودعالنفسهينتقمفلم،وآذوهوضربوهخذلوه

هذاإنشيئا.بهيشركولايوحدهمنأصلابهممنيخرج

عنالصفحفيتتمثل،النبوةعظمةإنها،عجيبلشىء

.المقدرةعندالعفووإنه،القوةساعاتفيالأعداء

والثانيةالأولىالعقبةبيعتا

علىنفسهيعرضعامكلالمواسميوافىعلبكان

يردونكانوابلناصرايجدفلميمنعوهأنيسألهم،القبائل

أعلموعشيرتكأسرتك:لهويقولونويؤذونهردأقبحعليه

يتبعوك.لمحيثبك

همالأنصارمنحمطإلىعليطذهبالموامعم،أحدوفي

ذكوانمنهموأسلماسعتجابةمنهمفوجد،والخزرجالأوس

فىاللقاءعلىوتواعدوازرارةبنوأسعدقيسعبدبن

منرجلاعشراثنالهاستجابقابلهمفلما،القادمالموسم

بنعبيدوبنيحزاموبنيسلمةوبنيزريقوبنيالنجاربني

النساءبيعةعلىفبايعوه،العقبةعندلاقوهقدكانوا.عدي

يقتلواولايزنواولايسرقواولاشيئاباللهيشركوالاأنعلى

ولاوأرجلهمأيديهمبينيفترونهببهتانيأتواولاأولادهم

فلكموفيتمفإنظ!س!:الرسوللهمفقالمعروففييعصوه

شاءإناللهإلىأمرهكانشيئاذلكمنغشيو!نالجنة

رسولوبعثالمدينةإلىوانصرفواعنهعفاشاءوإنعذبه

.القرآنيقرئهمعميربنمصعبلهمءيطالله

كل!!،لمبعثهعشرالثالثالعاممنالحجموسموفي

رجلاسبعينبلغواأنإلىوالرجلانالرجلإليهتسلل

العباسعمهمعهوكان،العقبةشعبفيوأتوهوامرأتين

الله.يظهرهأنإلىيحموهأنعلىوبايعوه،إسلامهقبل

عليهم.كفلاءوجعلهمنقيباعشراثنيعليهموأخذ

بيعةسميتكما،الثانيةالعقبةبيعةالبيعةهذهوسميت

شروطلأنبذلك!عميتالتيالنساءلبيعةخلافاالحرب

لبيعةعليط،اشترطهاالتيالشروطنفص!هيكانتالبيعة

يحاربمنبحربتعمدفيهايكنلمإذالنساء

كانوابالمدينةمعهمأسلمومنالنفروهؤلاءكل!!الرسول

ووس!الرسولإليهمهاجرعندماللإلمملاممنيغاظهرا

الصامت:بنعبادةقال،إسحاقابنقال.والمسلمون

السفوالطاعة،على،الحرببيعةءديهىاللهرسول"بايعنا

وألاعلينا،وأثرةومكرهنا،ومنشطناويسرناعسرنافي

فينخافلاكناأينمابالحقنقولوأن،أهلهالأمرننازع

فىالأساسحجرالعقبةبيعتاوكانت"لائملومةالله

قبائلخذلتهحينكل!ل!الرسولدعموفيالإسلامانتشار

فكرلمابالمدينةالأنصارهؤلاءوجودلولاإنهإذ.العرب

عزةوفيحماشهمفيليكونإليهاالهجرةفيووئ!الرسول

ومنعة.اللهمن

المدينةإلىبالهجرةللمسلمينالإذن

الأخيرةالعقبةبيعةبعد،أصحابهووسج!اللهرسولأمر

المدينةإلىبالهجرةعديط،لمبعثهعشرالثالثالعامفي

وجلعزالله)إن:وقالالأنصارمنبإخوانهمواللحوق

فىإسحاقاب!رواهبها(.تأمنونوداراإخوانالكمجعلقد

مسيرته.

قالصؤطهي!الرسولأنطبقاتهفيسعدابنوروى

ذاتسبخةرأيت،هجرتكمداررأيت)قد:لأصحابه

فأرالسراةكانولو،الحرتانوهمالابتينبيننخل

هي(.هىلقلتوسباخنخل

أصحابهعلىوخرجأيامامكثثمسعد:ابنيقول

أرادفمن،يثربوهىهجرتكمبدارأخبرت)قد:فقال

وكان)تباعا(.أرسالآفخرجواإليها(.فليخرجالخروج

بعدهقدمثمالأسدعبدبنمسلمةأبوالمدينةقدممنأول

فكانت،حثمةأبيبنتليلىامرأتهومعهربيعةبنعامر

المسلمونهاجرثم.المدينةإلىتهاجر)امرأة(ظعينةأول

بيعةثمارمنثمرةالهجرةهذهوكانت.المدينةإلىتباعا

بايعواالذينبعفالأنصارمكةمنعادوقد.الثانيةأسعقبةا

أنصارفهمبمكةمعهوبقواالثانيةبالعقبةك!!دالرسول

بايعقدوكانقيس،عبدبنذكوانهؤلاءومن،مهاجرون

للإسلامسبقواالذينمنوكان،والثانيةالأولىالعقبةفي

فىالإيمانوقر.الإسلامفىحباأسلموا،الحجموسمفي

اللهلهمأرادوحيثسارحيثمإلإسلامفسارواقلوبهم

ورسوله.

المدينةإلىمكةمنعليه!خروجه

الله،رسولإلابمكةيبقولمالمديخةإلىالمسلمونخرج

وأمحبوسمفتونأو،طالبأبيبنوعليوأبوبكرعلي!

ذهلالمسلمينمنمكةخلتوعندما.ضعيفأو،مريض

نأقبل!س!،الرسولبقتليعجلواأنوأرأدواقريشكفار

رأيهمواستقربمكةالندوةبدارفاجتمعوابأصحابهيلحق

لكيمختلفةقبائلمنلشبانالأمروأوكلواكل!!قتلهعلى

يطالبواأنهاشمبنويستطيعولا،القبائلفيدمهيتفرق

هذامنالعربويخلمموا،الديةويعطوهم،قتلهمنبدم

قيمتأصيلفينجحالذيالرسولوهذاالجديد،الدين

والأجداد.الاباءتقاليدمنعليهأعتادوالمامنافيةجديدة
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أصديقال!صأبيمعاجتمعقدفيورالرسولوكان

فوافقالصحبةبكرأبووطلببالهجرةلهاللهأمروأعلمه

علياعلبىالنبيوكلف،الرحلةعدةألوبحروأعدعدتضور،

مكة.منخروجهليلةفراشهفيبالمبيت

التظارشىعيئير،دارهأمامأخقوااقدقريم!شعبانكان

تلارترابمنبحفنةرماهمرفخرجعليهلينقضواخروجه

تعالىقولهإلى!الحكيموالقرآنسى):تعالىاللهقوأ!

فهمفأغشلناهمسداخلفهمومنسداأيديهمبينمن)وجعلنا

قومهمإلىوانقلبوايردهفلم6.أيس:!يبصرونلا

مخذولن.

وأ!ب!صهواختفى.المدينةإلىصتن!ه!د،هجرتهوبدأت

قرلش،عليهماتعثرلاحتىم!!(بأ!عفل)جبلثوربغار

وحصانتوالرجاء.الخوفبينليالثلاثالغارفىوبقيا

و!صانمحمدا.إليهايعيدلمنجائزةأعدتقدقريش

نإإذشيئا،يرودفلاالغارأماميحومونقريشرجال

حمامتاروحص!!الغار،بابعلىبستقدالعن!صوت

أس!نخاراأحدوأتى،كذأسكلابهعلىوباضتاوحشيتان

لاأنهأيقنوالحمامت!تالص!صوترأىفلماالأثرمقتفيا

وكان.يبلغهماأصحابهإلىوانصرفأخار،ابهذاأحد

كانثالثهما(.اللهباثنينظنك)ماب!صالألييقولالرسول

ل!شصيراهما،،قدميهتحتأحدهمينظرأنيخشىألوبكر

معهما.كانالله

المدينة،يقصدونوعرةدروبفيالغارمنوخرجا

الرملفيفرسهأرحلفساختأسك،مابنسراقةوتبعهما

فأصس!!،بذلككتاباأسهوكتبافأجاباهالأمانامنهماوطلب

مكة.إلىيردهماأنيريدكانأنبعدعنهمايخذأط

أجتزودضيفاعثهعراشسوليحلمعبد،أمخيمةوفي

مأأ!مفتقولالطرية!طولعلىبهيتقوىالطعاممنبشيء

عئهمم!،الرمعولويرىشيئاذاكيومهافيتملكلاإنهامعبد

فيدر.لهفتأذنحلبهافييستأذنهاعزباءعجفاءلفماة

أبوبكرويشربترتويحتىمعبدأموتشربضرعها

مولىفهيرةبنوعامر،الرحلةداجل،أريقطبنوعبدالله

أمامالغنمبرعىال!!اريضللكانالذيالصديقلكرأبي

يأتيهماكانالذيبحرأبيبنعبداللهآثارتخفىحتىالغار

ملأحتىلانيةوحلبعيههكراللهرسولوشرب.قريعقبأخبار

ثانية.مرةأهاالإناء

إلىيخرجونكانوام!صةمنخروجهال!نصاربلغولما

عشرالثاليالاثنينيومالمدينةعليههروودخل،ينتظرونهالحرة

وكانبعثتهمن!شةعشرةثلاثرأسعلىالأولربيعمن

)لناءأطمةسطحعلىكاداليهود،منرجلراهمنأول

جذكمهذا،قيلةيالني:صوتهبأعليفنادىمرلمرتفع(

بتحيةوحيوهسلاحهمفيأ،نصار1فخرج.تنتظرونالذي

!مماذلكوكطنوالإكبار،الإجلالمنيستحه!وبماالنبوة

ظ!ور،أصحابهاستقبله.والإسلامالمدينةتاريخفيمشهودا

إلاالمدينةفيبيتمنما،النبوةبمقاميليهتطيبااستقبالآ

ملأغامرفرح.نزيله،ض!هيىاللهرسولي!صلىأنتمنىوقد

رسولهذالملموالإماءوالصبيانالنساءترديدوكان،أغلوبا

جاءلم".قدجاءقدالله

سعدعلىوقيلالهدمبنكلثومعلىبقباءعدبورونزل

والجواريالغلمانوخرج،المسلمونعليهوتوافدخيتمةابن

أشدبمقدمهويحتفونالترحابأشدعفممر،بالنبييرحبون

نأيستطيعوافلمض!ل!!،عليهالسلاميريدونكانوا.الحفاوة

يظللأبوبكرقامالحراشتدفلمال!ص،أبيولينبينهيفرقوا

نأمنهمواحدكلوأرادعرفوهوحينئذلمجهرو،اللهرلمول

(.مأمورةفإنهاناقتى)ذروا:لهميقوا!وهوعدس!،يستضيفه

موضحمسجدعندعليهممر،اللهرسولناقةوبركت

سهلالأنصار،منتحيإتأخلامينوكان،!باللهرسول

يجعلاهأنأرادا،وقددنانيربعشرةمنهمافاشتراه،سهيلو

شأدى.عدبممرلههبة

وبنىالمسلمونفبناهالمسجد،لناءفيعئهور،وف!

ويقوأ!:الحجارةلنقلوجعلمعهمعئهةوراللهرسول

الآخرةعيتىإلاعيت!لااللهم

والمهاجرةللأنصارفاغفر

آخرإنجازوثمة.الهجرةإنجازاتمنإنجازاهذاوكان

تاريخفيعمقاوأبعدالمسلميننفوسفيتأثيراأشمد

آخىوالأنصار،المهاجرينبينالمؤاخاةهوذلك،الإسلام

دونالمماتبعدوالميراثوالمؤاساةالحقع!ىعلصسرلينهم

بدر.بعدالميراثآيةتعالىاللهأنزلأنإلىالأرحامايذر

الإسلامفيللإخاءمثلازالتوماالمؤاخاةتلككانتوقد

والأمصارالدياراحتلافعلىالمسلمينب!تيفرقلاالذي

.والأعراقالألسنةفرقتهموإنبيسهميجمعبل

تاربفييضىءنورازالتوماالهجرةكانت

اللهإرادةوباركت،ومشيئتهاللهقدرةفيهتجلت،الإسلام

!سط،للرسوليكنلماولو.الرسلوعزمالبشرتصميم

الله.رصعولأنهعلىشاهدخيرلكانتالهجرةإلاضعاهد

مكةالأنماربم؟المهاجرونوو!؟محمدأيضا:انظر

التقويمبكربمأبيبنتأسماءبمالمنورةالمدينةبمالمكرمة

.السنويالتقويم؟الهجري

فوعالموعناعر

هاشملبنيقريقمقاطعةأ-

للأذىءجم!كرتعرفط2-

والثانيةالأولىالعقبةبيعتا3-

المدينةإلىبالهجرةللمسلمينالإذن4-

المدينةإلىمكةمنص!ث!خروجه5-
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.بالرياضمشويايقامالديبالجنادريةالهجر!ساقفيللالطلاقالا!شعدادويرى.والإسلامالجاهليةفيالعر!مارسهاأصيلةعربيةرياضة

أصيلة.عربيةرياضةالهجنسباق.سياق،الهجن

العربية.الجزيرةمنطقةفىوخاصةالعرببينمشهورة

.والركوبللرياضةتستخدم،الإبلمننوعوالهجن

السعوديةالعربيةالمملكةوبخاصةالدولبعضوتحرص

إقامةعلىوالأردنوقطرالمتحدةالعربيةالإماراتودولة

والاحتفالاتالمهرجاناتتنظيموعلىبانتظامالسباقهذا

عربيةرياضةفهو.إقامتهفتراتخلالالكبيرةالشعبية

وتوارثتها،والإسلامالجاهليةفيالعربمارسهاأصيلة

قيمعريقتراثوهو.والأزمانالعصورمرعلىالأجيال

به،اللائقةالمكانةفيوتضعه،الحاضرةالأجيالتقدره

رياضةأو،الحديثةالقديمةالرياضةبأنهالكثيرونويصفه

فيالأبناءشباببينوالتنافسالحماستثيرالتىالأجداد

الحديث.العصر

الهجنسباققواعد

ومعروفةمحددةوشروطقواعدوفقالهجنسباقيتم

هذهوتشمل،لهوللمتابعين،السباقفيللمشاركين

الهجنوصفات،السباقميادينمواصفاتالقواعد

.السباقتنطموإجراءات،السباقفىالمشاركة

السباقميادينتتباين.الهجنسباقميادينمواعفات

شكلعلىتكونفقد،الشكلناحيةمنآخر،إلىبلدمن

.دائرةشكلعلىأوالشكلبيضيميدانأومستقيممضمار

رئيسيةبمنصةمجهزةالسباقميادينتكونماوعادة

الختلفة.مراحلهفيالسباقمتابعةمنتمكنهم،للمشاهدين

لضبطالمساعدةالفنيةالتجهيزاتلعضالميدانوشضمن

تلفازيةنقلأجهزةمثلا،فتوجد.السباقوتحكيمومتابعة

متابعةفيتساعد،المنصةمنمتفرقةأماكنعلىموزعة

الأجهزةهذهوتستقبل.المنصةعنالبعيدةمراحلهفىالسباق

خاصةنقلسياراتعلىمثبتهتصويرأجهزةمنإرسالها

وخلال،البدايةمنذالسباقمتابعةمنيمكنهابشكلمجهزة

تصويرأجضةتوجدكما.النهايةوحتىالختلفةمراحله

عندالهجنلتصويرالنهايةخطعندمثبتةودقيقةمتطورة

الجملتحديدفيللمساعدةوتستخدم.النهايةخطوصولها

فيالنهايةخطإلىواحدجملمنأكثروصولعندالفائز

-عادة-تتعدىلامختلفةلمسافاتاسمباتويتمواحد.وقت

ماتتراوحوهى.الدائريأوالبيضيالميدانحولواحدةدورة

كم.22إلىتصلوقد،كمأ.و8بين
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الرياضر.-الحادرية،الخلفمرالبدايةخطعندالهجن

التيالإب!!تتميز.السباقفيالمشاركةالهجنصفات

أصسلالاتانسلمن،أصيلةبأنهاالهجنسباقفيتشارك

النوقبظتأوبأبنماءتعرفماوهى،المؤصلةالعربية

الحجريتؤهلهاخاصةبصفاتتتصفصحيثالأصايل،

بقيةمعفيهاتشتركالتي،أمحامةاصفاتهاإلىإضافة،السريع

ورقبةواحدسنامذاتلأنهاتتصففهي.الأخرىالإبل

!ممنهاالواحدةوزدويصل.قويةوأرجلوأكتاف،طويلة

أسمباقاإبلتتميزذلكإلىإضافة،كجم006إلى005

الجريومعرعةالحركةوخفةوالرشاقةالجسمبنحافة

للتدريب.والاستجابةالتحملعلىوالقدرة

!باقإجراءاتتشمل.الهجنسباقتنظيمإجراءات

وفتراتوفئاتهاوعمرهاالمشاركةالهجننوعتحديدالهجن

أشواطفيعادةأصوقواالجمالمنكلتشارك.السباق

انتيالختلطةالأشواطبعضهناكيكونوقد،مستقلة

نأويجب.نفسهالشوطفيمنهماكلبمشاركةتسمح

أشواطمنشعوطكلفيالمشاركةالهجنعمريكون

ويرتبطبمالفرصت!صافؤمبدألتحقيقمتساويا،السباق

الجسابقين.بينالمنافسةاحتدام

العرليةالمحلكة.الرياضفيلالحادريةاعصاسباقفيالانطلاقلحظة

ية.السعود

منمتجانسةفئاتفيالإبلوضعأيضا،المبدأهذابتحقيق

بقدرتهاالمعروفةوصإلهجنعدمأي،المستوىحيث

هناكأنإلاقدرتها.تعرفلاالتىيمواحدةفئةفيأجةأمحاا

لجميعبالمشاركةفيهايسمحالتيالمفتوحةأ،شواط1بعض

خبرةواكتسابالتنافسمنلمزيد،المشاركةفييرغ!من

.أحسباتا

وفقا،خاصةأسماءالهجنعلىيطلق.الهجنأعمار

سنةعمروحتىولادتهاعندالهجنفتدعىلأعمارها،

الثانيةالسنةفيدخلتفإذا،المفردةأوالمفرورةواحدة

!فالثالثةالسنةدخلتوإذا،الحقةأوالحجةأصبحت

البزعةتدعىالرابعةالسنةومبرخولها،اللقيةأوالمضربة

وفىالثنايا،تدعىالخامسةالسنةومبداية،الجذاعأو

تدعىالسابعةالسنةوعند،الحولةتدعىسنواتستعمر

حتىولادتهامنذعموماالذكورعلىويطلق.السديس

سنواتخمستجاوزتفإذاالقعدان.سسواتخمسعمر

عمرحتىولادتهامنذالإناثعلىويطلق.الزمولفهي

فهيسنواتخمستجاوزتفإذاالبكار.!شواتخمس

فيه،المشاركةالهجنباسعمالسباقشوطويسمى.الحول

الإناثفيهتشاركالقعدانأوالبكارالثنايافشوط

الزمول-وتشارك،مشوات5عمرهايبلغالتيوالذكور

في-سنواتخمسعلىعمرهايزيدالتيالذكورأي

.الأشواطلبقيةبالنسبةوهكذا،الزمولأشواط

السباقفيالمشاركةالهجنتدريب

المراحلتهدف،مراحلأرلغعلىالهجنتدريبيتم

الانصياعوتعويدهاأ!جقاترويضإلىالأولىأضلاتا

الذيالشخصوهوالمضمرالمراحلبهذهويقومالإوامر،

تدريبإلىالرابعةالمرحلةوتهدف.الهجنبترويضيقوم

وهو،المطيبهاويقوم،السريعالجريعلىالهجن



-حمث!عحيم(-،ممح!لأ

للمشاهدينرئيسيةبمنصةمجهزةتكودماعادةالهجنسباقميادين

الختلفة.مراحلهفيالحساقمتابعةمنتمكمهم

وفيما.السرعةعلىالهجنبتدريبيقومالذيالشخص

المرأحل.لهذهوصفيلي

مصاحلأولىوهيالمرحلةهذهتبدأ.الأولىاثلرحلة

تكونأي،لقيةأومضربةالهجنتكونعندما،الترويض

رأسربطالمرحلةهذهفىويتم.ممنوأتثلاثعمرفى

ويقوم،شجرةجذعفيالاخرطرفهيربطبحبلالجمل

قوةعلىمعتمدا،الحبلمنللتخلصبمحاولاتالجمل

منالتخلصفيفشلهبعدالنهايةفييرضخولكنه،جسمه

الحبل.

وهوالشداد،المرحلةهذهفييوضع.الثانيةالمرحلة

رقبتهبينالمسافةفيالجملظهرعلىشبتالذيالخشب

علىالنخيلليفمنمصنوعوهوالمحوىوتحبت،وسنامه

حبلبوساطةوذيلهالجملسنامبينالمسافة.وهيالمركب

اليمنى،،الجهتينمنالشدادويثبتالمحقبة،يسمى

يربطالصموفمنحبلوهو،البطانبوساطةواليسرى

الزواريسمىآخرحبلبالشدادويربط.الجملبطنعلى

الجمل.زورأماممنيأتيللأنه،الجملزورإلىنسبة

يكونالذيالجملركوبمرحلةوهي.الثالثةا!لرحلة

علىترويضهسبقآخر،جملفيمربوطاأيمقلوصا

ترويضه،المرادالجملعلىالمضمرويجلس.الركوب

العصااتجاهاتإلىالانصياعأيالعصا،عدأولأويعلمه

الجملتدريبفيذلكبعديبدأثمالمضمر.يستعملهاالتي

آخربجملأيضاربطهخلالمنالبطيءالجريعلى

.مدرب

الجريعالىالهجنتدريبمرحلةهي.الرابعةالمرحلة

الماء،منأقلكميةبشربخلالهاللجملويسمحالسرئ!

التدريبويبدأ.الطازجوالحليببالبر!ميمإطعامهويتم

إلىتصلحتىتدريجياوتزداد،كيلومترينلمسافةبالجري

ثمبالقلص،البدايةفيالتدريبويتم.كيلومتراتعشرة

78سباق،الهجن

فتىيكونماوغالبا،السباقأثماءالهجنيقودالديوهوالركبي

مشة.أوهأ2بينعمرهيتراوحصغيرا

تمهيدية،مسابقاتفيالهجنتدخلوبعدهاقلص،بدون

السباقاتفيلتدخلبمالفائزةالهجنأففملاختيارفيهاسم

الفعلية.

السباقفيالهجن

السباقفيالهجنراكبيسمى.الهجنراكب

ويكون.السباقأثناءالهجنيقودالذيوهوالركبى،

مشة،أوء21بينماعمرهيتراوحصغيرافتىغالباالركبي

أثناءالهجنعلىثقيلالايكونحتىبمخفيفوزنذا

الهجنركوبعلىمدرباالركبييكونأنولابد.السباق

،الجريأثناءمعهاالتعاملبكيفيةخبرةولديه،السباقاتفي

تجاهالمدربتعليماتتنفيذعلىقادراكذلكويكون

الهجن.

مختلفة،بسرعاتالإبلتتحرك.الهجنسرعات

سرعة.أقصىإلىلتصملتدريجيا،وتزدادبطيئةتبدأ

للهجن.سرعةأبطأوهوا!لشيفيالسرعاتهذوتتمثل

يمثلوهوخبيباسمىقليلاالمشيسرعةزادتفإذا

قفزا.تقفزوكأنهاالصورةهذهفيتمدوالهجن

!

!يم
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والتنافسالهجن

شوطكمسبعلى

قطر.-السباق

منأسعرعفهوالصفيفأما.للهجنالثانيةالسرعة

يرهقها،لافهو،للصفيفالهجنوترتاح.الخبيب

اخلاأ!تقطع،طويلةمدةفيهتستمرأنوتستطع

يمث!!وهوالدلى،ذلكبعدويجيء،طويلةمسافات

الهجنتبدأماوعادة.للهجنالقصوىمنالأقلاسرعة

،القصوىالسرعةإلىمنهاوتتدرجالسرعةبهذهالسباق

منتتعبعندماالدليإلىتلجأالهجنبعضأنغير

سرعةبأقصىالجريويسمى.القصوىبالسرعةالجري

قفزا.تقفزوكأنهاالهجنفيهتبدووالذيالركض

فترةطوالالركضفىالاستمرارالهجنولاتستطيع

الدلي.وبينبينهتراوحعادةولكنها،السباف

يطلقأنعلىالعادةجرت.السباقفىالهجنأسماء

علي!.للتعرفأسماء،السباقفيالمشاركةالهجنعلى

ظبية،،الشايبة،البدالة،البرقية،الطيارةالأسماء:هذهومن

الغزيل،،الخمري،ملوح،ظبيانبنت،المسكالخوار،

.الورىبنت،مصيحانبنت،صوغانبنتكروز،

الإسلامفيالهجنسباق

الإسلامصدرفىمعروفةالإبلبينالمسابقةكانت

منفيهالما؟المسلمينلدىمرغوبةوكانت،الجاهليةوفي

أصحابةاكانلذلك،والشجاعةالفروسيةعلىالتمرين

أنسعنالبخاريروىفقد.بكثرةالإبلعلىيتسابقون

العضباء،تسمىناقةتي*للنبى)كانقال:عنهاللهرضي

فسبقهاقعودعلىأعرابيفجاءتسبقتكادلاأوتسبقلا

يرتفعلاأناللهعلىحقصبىي!فقال،المسلمينعلىفشق

نطلقماأوالإبلبينفالمسابقة(.وضعهإلاالدنيامنشىء

مارسعها،أصيلةعربيةرياضةالهجن!مباقاليومعليه

رياضةفهيالأحفاد،لهاوتحمعم!الأبناء،وأحبهاالأجداد

.وتراث

والثقافة،للتراثالوطنيالمهرجانأيضا:انظر

الجمل.

الموضوععناصر

الهجنسباققواعد-1

ا!ج!اسباقميادي!مواصفات-أ

السباقفىالمشاركةالهجرصفات!-

الهحرسباقتسظي!إحراءاتح

اعحراأعحارد

السباقفيالمشاركةالهجنتدريب-2

اضالتةاالمرحلةخالأولىاالمرحلة

الرالعةالمرحلةدالتايةالمرحلة-ل!

السباقفيالهجن-3

السباقفىأسماءالهصجالهجنراك!-أ

الهجرسرعات-لص

الإسلامفىالهجنسباق-4

أسئلة

الهحر؟!ساقمواصماتما

صفاتها؟وما؟الأصايلولنات،ساءالمقصودما-2

الهجى؟سباقفيالفرصتكالؤممدأتحقيق!يتمكي!3

الهج!؟سباقدىا!عدالىاأوالمحارالتماياشوطيعيمادا4

أهدافوما؟السباقفيالمشاركةا!صاتدربمراحلما-د

المراح!!؟مده

مواصفاته؟وما؟السباقفيا!جىاراكبيسمىماذا-6

الدليل.اذكر؟الهحنيساقالأوا،االمسلمولىمارسهل-7

(بمتاريخية)نبدةالطائراتحاملةانظر:.اوويا!م

جوا.المنقولةالقواتالراداربم

(

!+
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بأالتقاءطريقعنتأقيالتيالثمرةأوالنتا!الهجين

ويحدث.مختلفةانواعأوسلالاتأوأصنافمنوأم

مجموعةاستمراريةفيويسهمطبيعيةبطريقةالتهجين

يستخدمالهجينمصطلحولكن.الحيةالكائناتمنكبيرة

الإنسانيقومالتيالزينةونباتاتالمحاصيلإلىللإشارةغالبا

وتربيتها.استيلادهاعلى

الزراعة،فيكبيرةأهميةذاتالمهجنةالنباتاتتعد

معظمأنكما.مهجنةبذورمنتنموالذرةأنواعفمعظم

وكذلكأيضا،مهجنةالسكربنجرمنالتجاريةالأصناف

ومن.والقمحوالأرزوالشعيرالفصفصةأنواعبعض

والجزروالكرنبالبركوليمنكلانجدالمهجنةالخضراوات

والطماطم.واليقطينوالفلفلوالبصلوالبطخوالقرنبيط

.والبرقوقوالكمثرىالعنبنجدالمهجنةالفاكهةومن

البيوتتزيينفيتستخدممهجنةكثيرةأخرىأزهاروهناك

وأزهاروالأركيدالحدائقاذريونأزهارمثلوالحدائق

وغيرها.والورودالبطونية

التيالحيواناتبعضبينيتمأيضاالتهجينأنكما

يلقلمالحيوانيالتهجينهذاولكن.الإنسانيستولدها

الحالاتمعظموفي.النباتفيالتهجينمثلتجارئانجاحا

المجموعةبينمنتكونالمهجنةالحيواناتوأمهاتآباءفإن

جنسمنولكنها،الفصيلةوتسمىنفسها،الكبيرةالوراثية

المهجنة،الحيوأناتوتشمل(.الفصيلةمنمجموعة)تحت

نأكماالحمير،ذكورمعالخيلإناثنتاجوهيالبغال

الجاموسمنسلالاتمنتنتجمهجنةحيواناتهناك

العادية.والابقار)الكتالو(الأمريكيالبري

نباتاتبزراعةالناسيقوم.المهجنةوالمحاصيلالنباتات

ويذكروإنتاجيتها.المزروعاتنوعيةتحسينأجلمنمهجنة

بميزاتتتمتعالمهجنللإنتاجاختيارها!مالتيالنباتاتأن

النباتيةالأجيالإلىانتقالهافيالمزارعونيرغبوراثية

الذرةأنواعمننوعيقاومقد،المثالسبيلفعلى.القادمة

الثانىالنوعولكن.منهآخرنوعمنأفضلبدرجةالافات

.الأولالنوعمنالباردالطقسفيعوداأصلبيكونقد

نأالمزارعونيستطيعالنوعينمرجعندفإنهولذلك

نباتاتإلىتتحولالبذوروهذه.مهجنةبذورعلىيحصلوا

الوالدين.منكلفىالموجودةالأصليةبالصفاتتتمتع

نباتاتتنتجالتهجينمنالناتجةالبذورفإنحالايوعلى

تكونقدالمهجنةالنباتاتبعضإنبل.مختلفةنوعيةذات

المزارعينفإنلذلك(.مثمرة)غيرمحصبةغيرعقيمة

علىللحفاظعامكل-جديدةمهجنةبذوربزراعةيقومون

محاصيلهم.نوعية

منكلاتتضمنالمزهرةالنباتاتمعظمأنوالواقع

الأجزاءهذهوجدتسواء،والتأنيثالتذكيرأعضاء

المهحىالشاميةالذرةنباتمعظميعتبر.اللهجنةالشاميةالذرةإنتماج

نباتاتإلزامشكمالعمليةهدهوفىواحد.جانبمنالتزاوجنتاجم!

.النوعنفسمنأحرىنباتاتمعصناعياتتزاوجبادمختارةدرة

مننوعانيلقحثمداخيا.متوالدةبذورإنتاجإلىالإحراءهذاويؤدي

متزاوجةبذورعنهينتجمماصماعيا،تلقيحاداحلياالمتوالدةالنباتاتهذه

واحد.جانبمن

الأولى.السنة

لقاح
لذكر

بىت!أمدكريؤتسات

))أأ("ول)ر)

داحليامتوالد

نات"أ"

حلياا!لدمتوا

*3،

مؤنت!ساتمذكرنبات

)ب(لر!(

!((،!)

لد"داحليامتو

خلياا"دلدمتوا

و"بحولاكلأس!أ"م!

بعضويقوم.نفسهاالزهرةفىأومنفصلةأزهارفىكلها

الذكوربمثابةلتكونالأنواعبعضباختيارالمزأرعين

بإبعادعامةبصفةيقومونثمإناثا.الاخربعضهاوليكون

لمموفالتيالنجاتاتعناللقاحتنتجالتيالمذكرةالأجزاء

أنفسهاتلقيحمنالنباتاتيمنعونوبذلك،كإناثتعمل

يستخدمالحالاتبعضوفي.أخرىإناثتلقيحأو

لقاحالتنتجخصيصااستيلادهاتممؤنثةنباتاتالمزارعون

دونالمذكرةالنباتاتتظلالحالةهذهوفى.مخصبغير

.مساس
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آلاءتزاوجمنالناتجةالمهجنةرالبذوماتكونوغالبا

سبيلوعلى.ومعقدةطويلةلعمليةنتاحامختارةوأمهات

احتيارعلىأولأيعملونالشاميةالذرةمزارعيفإن،المثال

ليستولدوانفسهأصوعامنالشاميةالذرةمنمعينةنباتات

فيهيتماالذيالإجراءوهذا.الصناعيلالتلقيحالنباتاتهذه

عليهيطلقتمامامنهاقريبةنباتاتمنالنباتاتاصعتيلاد

أخوالداعنالناتحةالبذوررراعةوتتما.الداخلىاقىالد

منتنموالتيالنباتاتتضمطروه!صذا.النباتاتفيالداخلي

طوالأمحمليةاوتستصهـهذه،الداخليأطتوالدالبذورهذه

صاشية.وراثيةخطوطللنباتاتتصبححتىعديدةأجيال

فيمح!تب!تتزاوجبإحداثذأكبعدالمزارعونويقوم

زهوربنزعيقومولىولعدهاداخليا.المتوالدةالنباتاتمن

،كإناثالختارةأضباتاتامنالمذكرةالشاميةالذرةنبات

المؤنثةالذرةنباتزهورأي،الشاميةأسذرةاسنابلتارك!ت

داخليا.أ!دةالمتواالدكورنباتاتالتلقئبوساطةلعملية

نماتاتالصناعىالتلقيحعمليةعنالناتجةالبذوروتنتج

آحادي)هجينواحدجانبمنتزاوجفيهاحدثمهجنة

أصلنوع!تالموروثةالمميزاتبينتجمعالنباتاتوهذه(.التزاوج

داخليا.المتوأسدين

أطبيعيأصاربااعلمفيالبحاثةقام.تاريخيةنبذة

بوصفالميلادلينعشروالتاسععشرالثامنالقرنيتخلال

بيعتم،أم229عاموفي.المهجنةالنباتاتأنواعمنتحر

التاريخ.فيالأولىللمرةللمزارعينمهجنةذرةبدور

كانتالعشرينالقرنمنالأربعينياتمنتصفوبحلول

لزراعةالرئيسةالمناطقفيعةالمزروالذرةنباتاتمعظم

المهجنة.الذرةمنالذرة

الاستيلاد.:أيضاانظر

،حشرةالتريبس،انظر:.رتبةالأجئحة،هدبيات

لرحدوا!(.الحشرة

)حدوا!(.الحشرةانظر:.رتبةالديل،هدبيات

إدىالهيدروج!تفيهايضافكيميائيةعمديةالهدرقي

غالباالدهنيةوالسوائلالزيوتهدرجةوتتم.مامادة

زيتهدرجةتتما،المثالممبيلفعلىنوعيتها.لتحسين

رائحتهولتحسينصلبةمادةإلىلتحويلهالسودانىالفول

موادتحضيرفيمهمهالهدرجةعمليةوتعد.ومذاقه

مناالخاالزيتتصنيعفيالهدرجةوتستخدم.البترول

مسحوقخلطيتمالعمليةهذهوفي.الحجريالفحم

هدرجتهاوتتم،الزيتمنقلي!!!عالمجريالفحم

والضغط.الحرارةمنكلبا!شخدام

بعضعلىجزجاتهاتحتويالتيالمادةعلىأيملقو

بأنهامنها،المزيدتقبلأنيمكنأنهاإلاأ!يدروجين،اذرات

)4+2!ا(،الإثيلينغازيعدالمثالسبيلفعلى.مشبعةغير

الرابطةفإنالإيثيلإنهدرجةتتموعندما.مشبعغيرمركبا

منذرتينبينتربطالتيأحجميائية(ا)الرابطةا!لزدوج!

ذرتينوإضافةفرديةرابطةذلكعنوين!تتتفككالكربون

غازالنابخالمركبويسمىء.الجزيإلىالهيدروج!تمن

لأنذلكمشبعا،مركباال!!انويعدح(.2)6+الإيثان

ذراتمنمم!شعددأكبرعلىتحتويالجزيئات

أ!يدروج!ت.ا

التفاعلاتسرعةمنتزيدموادوهيوالحفازات

عاموفى.اقتصاديةعمليةالهدرجهلجعلضروريةالكيميائية

نوبلجائزةساباتيهبولالفرنسيال!جميائيتسلم،أم219

فيجيدحفازعنصرالسيكلأناكتشورالأنهللكيمياء،

الوقتفيحفازةعناصرعدةوتستحدم.أ!درجةاعملية

)وهوالرانيوالنيكلالبلاتينتشملأ!درجهالعمليةالحاضر

(.الكاويةبالصوداومعالجوالني!!لالأأ!منيوممنخليط

.الحجريالفحمأجضا:انظر

وتقعبإنجلترا،يوركشايرغربيشيمدينةهلىرر!

المركزوهيكم،26بحواليليدزمدينةغربيجموب

مركزوهدرزفيلدكيركليز.لمنطقةالمحليةللحكومةالإداري

بالصناعاتهدرزفيلدوتشتهر.المنسوجاتلصناعةمهم

ف!ضوريابرجوشيد.والأصباغالكيميائيةوالموادالهندسية

.م275حواليارتفاعهيبلغأصدياهي!!كاس!!على

التيالمنشدينبجوقاتهدرزفيلدجمعيةوتعتبر

المملكةفيالجوقاتأشهرمنأم836فيتأسست

وقتفيالجمعيةمعارجنتمالكومالسيرقادوقد،المتحدة

للموسيقىسعنويامهرجاناهدرزفيلدمدينةوتقيمما.

الحديثة.

يوركشاير.كيركليزبمأيضا:انظر

الذرية.تحتالجسيماتمنمهمةمجموعةالهدرو!

الموجودةوالنيوتروناتالبروتونات،المجموعةهذهتشمل

التجاذبقوىلتأتيروتخضئالهدرونات.الذرةنواةفي

متماسكة.النواةتبقيالتي

تسمىأدقجسيماتمنالهدرونولتشكل

هذهوتوجد.الكواركاتومفادات،الكواركات

الميزونماتهما:أسا!يتينتشكيلتينفيالجسيمات

بمضادالكواركارتباطمنالميزولىويتكون.ريوناتوالبط

بعض،معلعضهاالكواركمنثلاثةارتباطأما.ال!صارك

الباريون.فتش!ول



يحويالباريون،مضاديسمىمضادللباريونويوجد

ا!لضادة.ا!لادةانظر:.كواركمضاداتثلاثة

غيروالنيوتروناتالبروتوناتماعدا،الهدروناتوكل

القصرمتناهيةمدةفيتلقائيبشكلشهلاشىفهي،مستقرة

البروتوناتنرىالسببولهذا.الواحدةالثانيةأجزاءمن

علماءويستطيع.العاديةالمادةفيفقطوالنيوترونات

تصويبطريقعنمستقرةغيرهدروناتإنتاجالفيزياء

العلماءاكتشفوقدما.بمادةللاصطدامالطاقةعاليضوء

الطريقة.بهذهالهدروناتمننوع003

حيثالحجمنفسفيتكونالهدروناتكلتكاد

01منواحد)أيفيمتومتر71.و.7،بينقطرهاشراوح

فيتختلفالهدروناتولكنالمتر(منأءقوةإلىمرفوعة

وحدةطحواليأخفهاوهوالبيو!فيزنكثيرا،كتلتها

أثقلهاوهوالأوبسيلونأما.الذرةانظر:.الذريةالكتلة

ذرية.كتلةوحدات01منأكثرفيزن

بمالكوارك؟الميزونبمالقلون،الباريونأيضا:انظر

.لأبسيلونا

الإمبراطوربناههدريانجداردجدار،!ريان

فى(،الميلاديالثانىالقرنعشرينيات)حواليهدريان

التاين.نهرومصبمعولويمصببينبريطانيا،شمال

الرومانية،الإمبراطوريةحدودلرسمالجدار،بناءتموقد

البقطقبلمنوالتهريب،الهجماتولصد

والأسكتلنديين.

ليكونآخروجزء،بالحجارةالجدارمنجزءبنيوقد

،صغيرةقلاعالحائطعلىبنيتكما.المرجمنمتراسا

مسافةالأخرىعنإحداهاتبعد،ا!ليلقلعةالواحدةتسمى

إلىبالإضافة.كبيرةقلعة23بنيتكماكم(.أ،)6ميل

بقيتوقدفالوم.يسمىللجدارموأزخندقحفرهذا،

أجوم.اهذاحتىالجدارمنطويلةأجزأء

رجل.(م1781-0081)جورج،سونهلى

ملكباسمبريطانيافياشتهربريطانيوسياسيأعمال

للسككالخاصةلملكيتهذلكويرجعالحديديةالسكك

أكثرعلىيسيطرأنزمنيةفترةفيواستطاع.الحديدية

يعملبدأثم.الحديديةالسككطرقمنكما!006من

،(أم828)عامفيالحديديةالسككفيالمضاربةفى

منتصفوفي.!!مترلينيجنيه03).00ورثأنبعد

حديدبيئخطيناششرىعشر،التالممعالقرنأربعينيات

كلتعرضتماولصرعان.الماليةخسارتهفىسبباكانا

عامفيإفلاسهأشهرثمللمشاكلالحديديةلمسككه

.ام848

19خليج،سونهد

اعتلىمراتولثلاث.يوركمنبالقربهدلممونولد

فىعضواخدماتهيقدمأخذثم،يوركعمدةمنصب

سندرلاند.عنممثلاالبرلمان

ماءمنكبيرحوض!دسونخدئ.!خليج،هدسون

حواليمساحتهاكنداشرقشمالفيالبحر

2.كم981لأ073

جيمعرخليج،الجنوبيذراعهالخلئمعطولويبلغ

عمقهومتوممطكم،أ)181وعرضهكمأ)096حوالي

بوساطةالأطلسىبالمحيطهدسونخليجويتصل.أم..

بوساطةالشمالىالقطبيبالمحيطيتصلكماهدسونمضيق

فوكص.قناة

منجزءهيالشماليالخليجشعاطئحولوالأرض

تنموتندراتسمىالاشجارعديمةمسطحةباردةمساحة

فيعاليةصخريةأجرافترتفعبينما،الجنوبإلىالغابات

مبللةمسطحةمساحاتفهناكالغربفيأما.الشرق

بالمنا!.تعرف

الهامالتجاريالنشاطوتفريغهاالسفنشحنيعتبر

فيذروتهالنشاطهذاويبلغ.هدسونخليجفيالوحيد.

يخلوعندماأكتوبر،ومنتصفيوليومنتصفبينالفترة

الجليد.منكبيرةبنسبةالخليج

نهرمصبعندمانيتوبابولايةتشرتشليمميناء

سكانيتجيموأكبرالخلئالرئيسيميناءوهى،تشرتشل

الأبقارتربيةبمناطقوترتبط.الحبوبتصديرومركزبالمنطقة

خليجحديدسكةبخطكنداغربفيالحبوبوزراعة

هدلممون.

الانأما.المنطقةسكنمنأولوالهنودالإسكيموكان

التندرا.بمنطقةمتفرقةصغيرةقرىفييعيشونفإنهم

،هدسونهنريالإنجليزيالمكتشفباسمالخليجوسمي

شيدتأم067عاموفى.ام016عامإليهوصلالذي

المؤييةالثساليةألحدود+كر!ةظحزثرة

!حزلوهـكسلاقبنالجحيط

لصانير!حزام!!ورممو!طلسىا

كاو5ليلشماا

تفس!ترفيلد.!ششلرةء5!ء!

مالسلجريرةح!

كاخليع

7-خليجلجا.

*ص-هدسون

ء؟.7نيهرييككو

للما!بى/مانيهـو-ي!بدت!شركمبم

اكعمسمكثيءكهجرسة

أوكتاريمولا

موزوني

هدسونخليجموقع



نهر،هدسون29

الإنجليز،التجاربعضيمتلكهاالتي،هدسونخليجشركة

أمري!!افيوأكبرهاالفراءتجارةمراكزأوائلمنواحدا

علىالشركةوحصلتالخلئ.شواطئعلىالشمالية

اشترت،أم087وفي.لالمنطقةتجاريةوامتيازاتأراض

إلىوضمتهاالشركةمنالمنطقةهذهالكنديةالح!صمة

كندا.

أغرناسبعينياتفيإلايذكرتطوراالمنطقةتشهدل!ا

محماأتبعض!يوبيكمقاطعةأقامتعندماأسعشرين،ا

تنميةخطةمرجزءابوصفهاأعهرومائيةاالطاقةتوليد

ال!جل.طويلة

.هنري،هدسونأيضا:انو

أ!إقاأهماأحدهدسوننهريعتبر.لهر،هدسون

مرفأمصبهويمكلند،المتحدةالولاياتفيالتجاريةالمائية

أبيضشخصاولهدسونهنريكان.نيويوركمديمة

علىتيصلهأ.باسمهسميوأصذاأم،906عامالنهريكتشف

شواطئهأجزاءبعضلأنأمريكارايناسمأحياناالنهر

نهرأدىوقدألمانيا.!ياشاينشواطئتشبهالجميلة

.المتحدةالولاياتتاريخفيمهمادوراهدسون

بحيرةمنوينبعك!ا،294هدسوننهرطولويبلغ

ارتفاععلىأديرونداكبجبالكلاودزذاأفتير

نهروينسابالبحر.سطحمستوىفوقأم317،

لولايةالشرقيةالحدودمنبالقربجنوباهدممون

مدينةعندالأطلسيالمحيطفيمياههويصبنيويورك

.نيويورك

يساعدمماكثيرةبمنحدراتالأعلىمجراهفيالنهريمر

فيتيارهاسعتخدامفيشاطئيهامتدادعلىأ!اقعةاالمدن

المائية.الطاقةتوليد

ادجوفانىالإيطاليالملاحأصعبحأم452عامفي

أماالنهر.إلىوصلالذيالأولالأوروبيفيراتزانو

واديفيامشوطنواالذينالأوروبيينأولفكانواالهولنديون

الفضلالنهرمصبعندالممتازللمرفأوكان.هدسوننهر

منكثيرأبحروقد.نيويوركمدينةموقعتحديدفي

طريقهمفيهدسوننهرعبرمتجهينالأوائلالمحتشفين

كندا.إلى

-أ775عاميبين،الأمريكيةالثورةأثناءوفى

جزيرةبينالنهرعبرضخمةمملسلةعلقتأم،783

منالبريطانيةالسفنمنعتوجيزبوينتكونستتيوشن

المرور.

لنجاحبحاريةسفينةقادمنأولفولتنروبرتوكان

.أم708عامهدسوننهرعلى

.هنري،سونهد،روبرت،فولق:أيضاانظر

وبحارو!ف(.أم161-؟)هئري،هدسون

ل!كتشافمحاولةفيبحريةبأربرحلاتقام.إنجليزي

أبداهدسونيكتشفولموآسيا.أوروبابينشماليطريق

يأمنأبعدشمالآألحرولكنه،البحريالطريقهذامثل

مائيةطرقثلاثكشفأنفحدثله.سابقمكتشف

نهروهي-باسمهبعدفيماسسميتوقدأمريكا،لشمال

.هدسونومضيقهدسونوحليح،هدسسون

شيئاالمورخونيعرفلا.الشماليةالبحريةالرحلات

،)7016عاميبينالمدةفيإلاهدسونحياةعن

أم(،06)7عاموفياللأرب.رحلاتهأتموقتماأم(،116

تجاريةمؤسمسة)وهيالمسكوبيةكةالشرأستأجرت

شماليابحرياطريقايكشفأنلغيةهدسون(إنجليزية

نأيعتقدونالجغرافياوعلماءالتجاروكانآمميا،إلىيؤدي

شمالا،أبحرتماإذاالشرقإلىتصلأنيمحنسفينةأية

هذامثلأنيظنونوكانوا.غربشمالأوشروشمالأو

قدتكنولماخر.طريقأيمنأقصرممي!صنأطريقا

علمإلىيصلولمبعدالشماليةالقطبيةالمنطقةاكتشنمت

المحيطةالمساحةكلويسديعوقكانالجليدأنأساسا

.أصشماشاأغطببا

تدعىسفينةفيإنجلترامنرحلتههدسونبدأ

عشرةمنبحارةوطاقمالصغيرابنهوبصحبتههوبو!ل

ساحلطولعلىالشرقيأطالشماتجاهوأبحر.رجال

حواليالجزرهذهوتبعدلممبتزبرجنإلىووصلجرينلاند

أبحرأنيحدثولما،الشماليالقطبعنكمأ0017

وقدقبل.منالشمالتجاهبعيداهكذامكتشفأي

البحرسطحعلىالطافيالجليدمنضخمةكتلأعاقت

أنهوقررإنجلترا.إلىيعودأنهدسوناضطروقدالسفينة

إلىهذاتقريرهفأدى،الشماليةالمياهفيكثيرةحيتانارأى

منبالقربوالهولنديةالإنجليزيةالحيتانصيدحرفةظهور

الثانيةللمرةهدسونحاولأم806عاموفيسبتزبرجن.

هوبويلالسفينةعاقالجليدول!ششماليا،طريقايجدأن

.أخرىمرة

الشركةفقدت.الشماليةلأمريكابحريةرحلات

حدثولكنأبعد،شماليةباكتشافاتاهتمامهاالمسكوبية

لكيهدسونالهند،لشرقالهولنديةالشركةا!شأجرتأن

واسمها،سفينةالشركةوسلمتهالحملاتبإحدىيقوم

هدلمسونفاتجهبحارا.02حواليمنوطاقمامون،هاف

أعلنوابحارتهولكن،أ!شرقياالشمالنحوثانيةمرة

سيرخطهدسونفغيرالبارد.الجوبسببعصيانهم

ثم،الأطلسيالمحيطوعبر،الشماليةأمريكاإلىالسفينة

الشرقي.للساحلموازياجنوداأدحر



39الهدهد

ماإلىوصلحتىجنوباالإبحارفي!دسونوأخذ

استدارذلكوبعد.الشماليةكاروليناالانعليهايطلق

وخليجتشيسابيكخليجوجيزمدىعلىواكتشفشمالآ

باسممعروفااصبحماأعاليإلىهدسونوسافرديلاوير

.بنيويورك،ألبنيلمدينةاليومالحاليالموقعوإلىهدسوننهر

فيوتهبطترسوأنفيومطالبهاحقهاهولندأأسعستوقد

عاموفي.الثالثةهدسونرحلةعلىالشماليةأمريكا

شركةالإنجليزالتجارمنمجموعةكونت،أم061

عبروقد.ديسكفريتسمىكانتبسفينةهدسونزودت

جزيرةلشبهالشماليالساحلأمامووصلالأطلسيألمحيط

المياهمنكتلةإلىديسكفريوصلتوبعدئذلبرادور

،هدسونمضيقباسمبعدفيمامكانهاعرف،الهائجة

قدأنهيظنهدسونوكان.هدلممونخليجإلىيؤديالذي

يعرفماإلىجنوبافأبحر،الهادئألمحيطإلىأخيراوصل

منمخرجعلىالعثورفيفشلولكنه،جيمسبخليجالان

يقضواأنالرجالاضطروقد.الخليجلهذاالجنوبىالطرف

منوبحارتههدسونوعانىالجليد،بسببهناكالشتاء

.والمرضوالجوعالبرد،شدة

إلىهدسونعنايةاتجهتأم،161ربئكاموفي

البحارةولكن.جيمصخليجمنغربيمخرجعنالبحث

بلاصغيرقاربفيبهدسونودفعواوالعصيانالثورةأعلنوا

الخلصين.البحارةرجالهمنوسبعةجونمإبنههدف

أما.ذلكبعدجماعتهأولهدسونأثرعلىأحديعثرولم

تقريرهموأعطىإنجلترأ،إلىعائدينأبحروافقدالثائرون

خليجبينوجودلهاكانبحريةرحلةبأنمستمراأملا

مطالبتهاإنجلتراأسستولقد.الهادئوالمحيطهدسون

رحلةعلىالوامععةهدممونخليجمنطقةفيبحقها

أدىالمنطقةاكتشافأنكما.الأخيرةالبحريةهدسون

وهي،أم067عامفيهدسونخليجشركةإنشاءإلى

الفراء.لتجارةمؤسسة

جانبين.بينالحربيدلنشاطوقصيرمؤقتتعطلالهدفة

منالجرحىبنقلجانبلكلللسماحالهدنةطلبويمكن

بالعطلةالتمتعأوالأسرىوتبادل،الموتىودفن،المعركةأرض

فيالقصيرةللمفاوضاتأيضاالهدنةتستخدمكما.الدينية

المفاوضةعلمتحتعادةالمفاوضاتوتتم.الحالاتهذهمثل

للمشاركين.السلميةالنواياإلىيشيرالذيالأبيض

سميتعادةفرنسافيالنصرانيالدينرجالأنشأ

عشرالحاديالقرنأوائلفيذلككان،اللههدنة

،الأسبوعنهايةعطلةفىالحربالعادةهذهتمنع.الميلادي

يتجاهلماغالباولكنالمعينةالدينيةالطقوسوأثناء

الهدنة.هذهالمعارضون

فالهدنة.النهائيةالهدنةعنالقصيرةالهدنةتختلف

مقارنةأطولفترةيستغرقالذيالقتاللوقفاتفاقيةالنهائية

،للحربدائمةبنهايةتأتىأنيمكنكما.القصيرةبالهدنة

اسمياسي.الامشقرارتوفرسلامإتفاقيةإلىتؤديماوغالبا

الأولىلعالميةاالحربفيالقتالانتهىوقد

.سلاماتفاقياتأعقبتهانهائيةبهدنةام(،-189ا19)4

منالكوريةللحربالقصيرةالهدنةمحادثاتوانعقدت

علىالتوقيعتمعندماام،539يوليوإلىأم519يوليو

المفاوضاتفشلمنبالرغمالقتالوتوقف.النهائيةالهدنة

النهائي،السياسيألاستقرارلإيجادالهدنةأعقبتالتي

وقد.سلاماتفاقيةإلىتؤدلمالنهائيةالهدنةأننجدولذلك

فيالفيتناميةالحربأثناءالنارإطلاقلوقفاتفاقيةأبرمت

اتفاقيةإلىالوصولفيفشلتولكنهاام،729عاميناير

.أم759عامحتىالحربواستمرتسلام

.السلام،الهدنةرايةأيضا:انظر

اريشمنرائغظخلىاللونوردي-أصضطائرالهدهد

وذيله.جناحيهعلىوبيضاءسوداءوخطوط،رألممهعلى

يعيشوهوالكبير.اسممنةطائرحجمهفىالهدهديقارب

وإفريقيا.وآممياأوروبافىدفئاالأكثرالأقاليمفي

الأشجارجحورفيآعشاشهاالهدهدطيورتبني

سبعإلىخمعه!منالأنثىتضعوالصخور.والجدران

البيض.تحتضنعندماالأنثىالذكرويطعم.بيضات

الهدهدطيورتأكل

كثيراوقتاوتقضيالحشرات

عنباحثةال!رضعلى

تهددهاوعندماالغذاء.

مثلأخرىحيوانات

طيورتسطح،الغربان

الأرضعلىنفسهاالهدهد

وذيلهاجناحيهاوتنشر

أعلى.إلىمنقارهاوتوجه

تطلقمهاجمتها،وعند

بعضفيالهدهدطيور

كريهممائلا،الأحيان

الهدهدالموجودةالغددمنالرأئحة

ذكروردوقدريشها.تحت

(السلام)عليهسليمانقصةفيأممريمأالقرآنفيالهدهد

كانأمالهدهدأرىلاماليفقالالطيروتفقد):تعالىقال

ليأتينيأولأذبحنهأوشديداعذابالأعذبنهتا:الغائبينمن

بهتحطلمبماأحطتفقالبعيدغيرفمكثث"*مبينبسلطان

.2-22،:النمل!يقينبنب!سب!منوجئتك



ذؤيبأبو،ليلهذا49

م(.846-؟هـ،72؟)ذؤيبأبو،الهدئي

بنيمن،الهذليذؤيبأبو،محرثبنخالدبنخويلد

الجاهليةأدرك،مخضرمجاهليشاعر.هذيلبنممعد

عهدإلىعاش،إسلامهمحسنممنوكان،والإسلام

جي!فيوخرجعنه،اللهرضىعفانبنعثمانالخليفة

قرطاج!ىفشهد،إفريقيةفتحفيالسرحأبيبنعبدالله

منخمسةمعهوخرج(،نالاتولسضواحي)إحدى

جميعا.فماتوابالطاعونأصيبوالكمهم،أبنائه

ومصلعها:،أبنائهرثاءفيعينيتهشعرهأشهرمن

توجغوريبهاالمنونأمن

تجزعمنبمغتبلشوالدهر

شاحبامالجسمكأميمةقالت

ينفعمالكومثل،ابتذلتمنذ

بعضو،شسعرهغالصهيكثيرةأخرىمراثأ،

أحساعدةراويةحطدأنهويذكر.الخيلوأوصافالخمريات

أغتى،امنعودتهعندمصرفىمات.الهذليجؤيةبن

إفريقية.فىوقيل

الهذلي.مكحولانظر:.مكحول،الهذلي

ينتجوعقديعصبياضطرابالارتعاشيالهذيان

فيالاضطرابهذاويتجلىالحاد.الكحوفيالتسمماعن

بعد،الارتعاشيالهذيانيصيبهمالذينأضاسامنكثير

.عاديغيربإسرافأوطوي!ى،لأمداتالمس!تعاطيهم

سرعةمع،الطعامعنوعزوف،أرقلديهموينشأ

وهلوسة،بصريةأوهامتساورهموقد.والقلقالانفعال

مدةالحالةهدهتدوموربما.مرعبةلكنهاالأمد،قصيرة

الأمرأحيانا،الموتإلىذلكويؤدي.عشرةإلىأيامثلاثة

وااشئة،ذاتمرضظهوربسب!كثيرايحدثالذي

الهذيانمرضىالأطباءويعالج.القلبفيقصور

وإعطائهما،الكحولمنبحرمانهماعادةالارتعاشي

ومهدئة.مسكنةعقاقير

الكحولية.:أيضاان!

الكلابمنسلالةالهرارالكلب.الكلبالهرار،

حاسةلها.البريةالأرانبصيدلرياضةتعدالتيالمهحنة

عظامذووالهرار.بسرعةالحركةوباستطاعتهاحادةشم

منالنوعهذاولمعظم.القطأقدامتشبهوأقدام،متينةقوية

ضاربةوسسمراءسوداءبقععليهأبيضقصيرجسدالكلاب

أسبالتعاكلبأ!رارأيشبهر،لينةعريضةواذان،للصفرة

ناعمالقوائمصغيرصيد)كلبالكبيروالبيجلالصغير،

الأكتافاعندسم53إلى84منالهرارويبلطولالوبر(.

كجم.ء2إلى16منويزن

ومقر،زمبابويفيالمدنوكبرىالعاصمةهراري

سكانهاعدد.والتجارة،المصارفوأعمال،الححومة

نسمة.656)001

وبناياتالحديثةالفنادقترتفعالمدينةوسطوفي

الوحدةميدانهناكويوجد.الشوارعوتزدحمالمكاتب

ويوجد.جميلمتنزهوفيهامفتوحةمنطقةوهي،الإفريقية

الدولي.والمطاررمبابويوجامعةأغنياالمتحف!بها

الحمضياتتزرعخصبةأرضها،تجاريشزمرهير

صناعةجانبإلىوالتبغوالقطنالشاميةوالذرة!هأغواوا

أنشأهاوقد.والأثاثأغولاذواالأسمدةواالملابس

،سالزبريتسمىوكانتأم098عامالبيضالمستعمرون

سيسلالماسملكيديرهاإنجليزيةشركةعليهاوأشرفت

لمستعمرةعاصمةبريطانياجعلتهاأم239عامفىر،رودس

عامفيواستقلت.الذاتىالحكمذاتالجنوبيةروديسيا

إفريقي.اسموهوأم829عامهراريسميتثم،أم089

.ز!مابوي:أيضانظرا

منأنواعلعشرةاسمالواريطائر.طائرالهراري،

ولهاطولآسم05تبلغ.البطننحيفة،المفترسةأ!يور11

والأراضيالسبخاتمناطقوتراقبطويلةذيوأ!رأجنحة

الماءطيورأو،الصغيرةالقوارضوتقتنصالرطبةالشمبية

وجهيشبهوجهلهوالهراري.الطويلةالأرجلاذاتاليافعة

الكثيفةالمناطقفيالفريسةلتحديدمرهفةوآذانالبومة

الهراريوذكورالأنهار.قصباتأوالأدغالمثللالنباتات

الهراريويعيش.بنيةالإناثومعظمرماديةزرقاءعادةتكون

اكتشفواالأستراليينولكن،الأرضوعلىالنباتاتل!تغالبا

لونيكونماوعالبا.التسماليالكرةلصففيتعيشالهراريأنثى

لية.الألتىوارمادياالدكر



59جونروأند،نتسوبرهر

وتضعالأشجار.علىأعشاشهاتبنيالهراريطيورأن

فتراتعلىاللونشاحبةبيضاتسبعإلىخمسمنالصاري

فيماالغذاءالواريطيورتتبادلماوغالبا.أياملعدةمنفصلة

الأوروبيةالواريإناثتنقلبفمثلا.المغازلةفترةأثناءبينها

عادةأيضاوللهراريلذكرها.الفريسةوتصطادظهرهاعلى

.أخرىإلىقدممنالفريسةنقل

فيالبريالحيوانانظر:.المستئقعاتهراري

)الطيور(.العربيةالبلاد

.(-م6291،هـأ443)إلياس،الهراوي

عاممنذاللبنانيةالجمهوريةرئيص،الواويخليلإلياس

نتيجةواسعةإعمارحركةعهدهفيلبنانشهد.ام989

منإليهأدتوماالأهليةالحربأعقبااللذينوالسلامالأمن

.الثمانينياتأوأخرحتىالسبعينياتمنتصفمنذالدمار

حصل.بزحلةالأمرأءحوشفيالهراويإلياسولد

فيالحكمةمعهدمنالتجاريةالعلومليسانسعلى

عاموفى.والتجارةالزراعةفياهتماماتهوتنامت.الأشرفية

لرئيسنائباثم،زحلةبلديةفيأصمئكلضوأأم639

عين.البقاعمنطقةفيالزراعيةالصناعيةالتجاريةالغرفة

.أم719عاملبنانفيالزراعيةالتعاونياتلاتحادرئيعسا

عا!يبينوما،البرلمانفيعضواانتخبأم729عاموفي

الأغذيةمنظمةإلىلبنانوفدترأسام989و7591

عاميبينماللأشغالوزيراعمل)الفاو(.الدوليةوالزراعة

لجهودهتقديراالأوسمةمنالعديدنال.أم829و0891

فيها.عملالتىألمجالاتمختلففي

معوبالتعاون-الهراويالرئيسعهدفيلبنانشهد

رئيحه!حكومةلاسيما،عهدهفىعملتالتيالحكومات

الاقتصادأنعشواسغانشاطا-الحريريرفيقالوزراء

مستقبلفيوالدوليةالعربيةالثقةمنالكثيروأعاداللبنانى

الإسرائيليالاحتلالاستمرارمنالرغمعلىوذلك،لبنان

لبنانعلىالصهيونيةالاعتداءاتوتكرارالبلاد،لجنوب

.خاصبوجهوجنوبهعموما

-)1776ريتشفريلىيوهان،هربارت

التربيةنظريةفىكثيراأثر،ألمانىوتربويفيلسوفام(.841

مرتبطةالتربيةأنهربارتاعتقدعشر.التاسعالقرننهايةفي

النفس.وعلموالخطأ(الصوابأنماط)دراسةبالأخلاقكثيرا

صفاتلبناءللتربيةالشاملالهدفالأخلاقتوفرحيث

.الهدفهذاتحقيقوسائلالنفسعلمويزود،قويةأخلاقية

الطلابأهتمامورعايةتطويرأهميةعلىهربارتركز

يقدمأولآ:.التعليمفىخطواتأرلغباتباعونادى.بالتعليم

علىالطلابالمعلميساعدثانيا:.للطلابمعلوماتالمعلم

التيالأفكارمعيضاهيهاأوويقارنهاالجديدةالمادةتحليل

المعلوماتوالطلابالمعلميستخدمثالثا:.بالفعلتعلموها

رابعا:.مشكلاتهملحلعامةقاعدةتطويرفىالجديدة

فيالجديدةالمعلوماتتطبيقعلىالطلابالمعلميساعد

مشكلاتحلفيالقاعدةاستخدامأوالأخرىمواقفهم

وأمريكاأوروبافيالمعلمينمنالعديدويطبق.أخرى

بعدتابعوهوسعهاالتي،لهربارتالأربعالخطواتالشمالية

خمس.خطواتإلىذلك

فيالفلسفةودرسبألمانيا.،أولدنبرجفيهربارتولد

ليعملسويسراإلىأم،797عامفي،وذهبجينا.جامعة

يوهانالسويسريبالمعلمهناكوالتقىخاصا.معلما

هربارتقام.ن!ياتهمنالعديدفيأثرالذيبستالوزي،

عاممنجوتنجنجامعةفيوالفلسفةالتربيةبتدريس

منكونيجسبرججامعةوفي،ام908عامإلىم2018

إلىذلكبعدوعاد.أم833عامإلىام908عام

وفاته.حتىالتعليممارسحيث،جوتنجن

شاعرام(.633-1)395جورج،هربرت

نشرعشر،السابرالقرنفيالروادالشعراءمنإنجليزي

بفترةوفاتهبعدام(،)633ا!لعبد،الرئيسيشعرهديوان

المجموعةهذهوفي.واسعينوتأثيرانجاخاوحقققصيرة

وصفق!ميرة،شعبيةشعريةقصيدة641منالمكونة

العديدةالروحية"التعارضاتسماهماوحببمهارةهربرت

".وروحياللهبينمرتالتي

البرلمانفيوعمل.نبيلةويلزيةعائلةفيهربرتولد

شمالعئاأم626عامورسم.أم62ءو6241عامىفي

التعارضاتعبرذلكبعدطريقهوشقإنجلترا.كنيسةفى

لبيميرتون،موجهاوأصبحا!لعبدفيالموصوفةالروحية

نفسهاالسنةوفى.أم063عامفي،سالزبريمنبالقرب

قسيسا.رسم

الطيعة.ماوراءشعراءأيضا:انظر

أم(.519-)1865جونأندروهربرتسون،

لجمعيةمناخيةتقاريرإعدادفيعمل،بريطانيجغرافى

فيبحوثهخلالمنوذلك،الأسكتلنديةالجويةالأرصاد

فريبرعجامعةمنالدكتوراهدرجةونال.النفيسابنمرصد

بهاقامالتيالجغرافيةالأعمالأهمومنمناخيا،أطلساوقدم

اعتمادا،طبيعيةمناطقإلىالعالمخريطةتقسيمهربرتسون

إلىالعالمقسموقد.والنباتوالمناخالسطحمظاهرعلى

تضاريسيةبصفاتووصفها،طبيعيةمنطقةعشرةخمس

مدارية.شبهجبليةمناطق:مثلونباتيةومناخية
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لحلأ.ا:نظرا0لهربيسا

الموجاتترددلقياستستخدموحدةالهرثر

عدةفيالموجاتوتوجد2+.ورمزها.والاهتزازات

محدثة،للإنسانالصوتيةالحبالتهتزفمثلا،.أشكال

موجات،الراديويالإرسالأجهزةوترسل،صوتيةموجات

هيموجةبكلتتعلقمهمةحقيقةوثمة.كهرومغنطيسية

ثانية.كلتحدثالتىال!صاملة)الاهتزازات(الدوراتعدد

الموسيقيةالنغمةإنمثلافيقال.الموجةترددالرقمهذالييمتل

شقد.أضانيةافيدورة044أوهرتز044ترددذاتلم"أ

ملاييرصعدةإلىالراديويةالموجاتتردداتتصل

الهرتز.وحدات

،أم069عامالعلماءمندوليةمجموعةاقترحتوقد

سميتوقد.والمقاييسللأوزانالعامالمؤتمرفيالهرتزوحدة

ألماني.فيزيائيوهوهرتز،هينريتشباسماالوتزوحدة

بمالصوتبمرودلفهينريتشهرتز،أيضا:ان!

.الموجات

ئىفيريا.(م8815791)7جوستا!،هرتز

عاممشاركةالفيزياءفيلوبلجائزةعلىحصل،ألماني

عاءوفى.الذرةعنبوهرنيلزنظريةصحةلإثباتهأم29ء

النظير.انظر:النظائر.لفصلطريقةهرتزطورام329

مصانعفيهذهطريقتهالصناعيةالدوأ!امشخدمتوقد

.نيومليوراافصللم

السوفييتىالاتحادفيوعملهامبورجفيهرتزولد

علىوحصل،أمء49عامإلىأم459عاممنالسابق

.أم519عامستالينجائزة

أم(.498-)1857رودلفهينريتشهرتز،

تستخدم)وحدةباسمهالهرتزوحدةسميت،ألمانيفيزيائي

أمامالطريق!رتزفئ(.والاهتزازاتالموجاتترددلقياس

الموجاتباكتشافهوالراداروالتلفازالمذياعتطوير

وكان.أم888وأم886عاميبينأعهرومغنطجسيةا

عامالموجاتبهذهتنبأقدماكسويلكلاركجيمس

امتخدم.كلاركجيمس،ماكسويلانظر:.م4861

موجاتلإحداثالتذبذبلعريعةكهربائيةشرارةهرتز

ذبذباتتسببالموجاتهذهأنولين.عالفوقترددذات

نأأيضاوبين،بعيدةسلكيةحلقةفيمماثلةكهربائية

متطابقة.الكهرومغنطيسيةوالموجاتالضوئيةالموجات

الكهرومغنطيسية.ان!:

هامبورخ.فىهرتزولد

هرثمة.،أعينابنانطر:.أعينبنهرثمة

-)1744فونجوتفريلىيوهانهردر،

الأكثرالألمانوالفلاسفةوالنقادأعتاباأحدأم(.308

العلومعلىالعميقتأثيرهيلمسأنويمك!.وتنوعاأصالة

العاصفةحركةوكتابجوتهألهموقدحاليا.الإنسانية

والفنالشعرفيجديدةبأفكارالاحرينالألمانيةوالجهد

.الأدب،الألمانيانظر:.والتاريخالنصرانيوالدينواللغة

تحريرمحاولةفيليسينججوتهولدجهودهردرواصل

اعتمادا،الفرنسيةالكلاسيكيةتقليدمنالألمانالكتاب

شكسبيرأعمالأنيرىوكان.أغدامىااليوناني!تعلى

معتتساوىالشعبيةوالأغانيأمحبرييناوالشعراءوأومسيان

اللإغريهت.أعمال

الأممنالعديدوأغانيلشكسبيرترجماتهكونتو

أسهموقد.تبعوهالذينالألمانالرومانسيينلترجماتنماذج

(أم197)1784التاريخلفلسفةأفكارعمله

التطورأنأوضجعوقد.الحضارةتطورعنمهمةبنظريات

عنتعبيراكونهمنأكثر،الطبيعةتطورمنجزءالثقافي

للبشر.العقلانيةالحرةالرغبة

لمدرسابنابرولمسيا،شرقيمورونجن،فىهردرولد

والفلسفة.اللاهوتدرسكونيجسبرج،حامعةوفيفقير.

أربوبعد.هناكمدرسيهأحدكانطإيمانوي!!كانوقد

وروسيا،ريجافيومدرساواعظافيهاعملناجحةمشوات

جوته،قابل،ستراسبورجوفي.أوروباعبرهردررح!!

هردراختير،جوتهتأثيرخلالومن.صديقينوأصبحا

.أم776فيمارفيمحكمةوواعظللكناشعامامديرا

ريه.ندأ،موروا:نظرا.ميلأ،هرروج

(.تاريخية)لبدةوالهرسكالبوسنةانظر:.الهرسك

فكرةأورأي،إلىيشيركنسيمصطلحالهر!

المرتبطالنظامأو،الكنيسةمعتقداتمعتتعارض،مبتدعة

تعاقبالأوقاتمنوقتفيالكنيسةكانتوقدبها.

وتقوم.بالموتحتىأووالتعذيببالنفيالمهرطقين

طقين.المصبطردأحياناالانأممناشا

،إيكهارت،لأريوسيةا؟لبجنسيونا:أيضاان!

الكاثوليكية.الرومانيةالكنيسةجوهاينزبم

الحدودعلىتقعإنجليزيةمقاطعةووستروهرثورد

مدبعدأم749عامالمقاطعةأنشئتلويلز.الشرقية

مساحتهاتبلغ.السابقتينووسترشايرهرفوردشايرمقاطعتى

سكانهاعدد.محافظاتتسعإلىوتنقسم2كم)2593

(،الإداري)المركزووسشرمدنهاوأهم،نسمة676لأ008

هذهفيالرياضيوالنشاط.وردتشمنستروكيدوهرفورد
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برق،!أفييم-تمؤش؟!!!ئم،!جظ-بن،!ئجبن!ئرئر3!ب!لأ!!!لأتجل!كا!73!؟لا،،؟،،"-7،-سس7"-؟إ-ؤس777ل!"ذ؟ب-ئي،3؟ل!خ-تن-ظ7؟أس-7؟-في++ظسيرلإ7،خ-؟ب-77--ل!،7قي7؟ظ؟،-ل!،خا--لا7،ظ-لأسظيخ؟ؤس-؟!!!ئجل!!بمئج!!بز

-*ء"!،2*/-لأ-،خب؟؟-!كأ!!فئلم!!!ؤشئم-!يز!ئز!!!!!!،7

لأ!!ء؟!*؟!ل!بز!فى!"!!لا!--ءلاكا!7؟ي!ء!%؟س

لا(!!كا*!رزكاصقيبهب!وق؟!ئه!تم!غ!وك!ل!!

قزرئمم!شءكا؟برسكا؟!عء!ثم!لير!لا!ح!بر؟كث!!نج!نييمبهجحس*يمثبه!؟!!؟!نن!ل!!ؤكأبرصص!لأء!

**د!!3!ى-!خيم؟؟ضء++!!

س7ء،3!بر!ئنى!ئه!خخ!كسش!!!حمروخبمس!!اكا!ثمولفيكأبر*!9!لا2كاكائرلأ!!!*3ع3!لأ

بر!كغ:لم؟ىلم!لملأإك!!ض!م!ج!ا!لمقكسلم!حثمبرجميم!لمبر،*لأ!!ء!لأسون-وى-ع":.،*س

كا3يربن3!ا؟بهيمفي؟ءعكاا/كا؟*!ك!!؟ئمبز!و-

رلأ!وغلابركاع9بركايرلأ/ء/طلأ،3!رروو

كاء!!كاء؟ممبيئ

الصيص.أشصخلالالروارمنكميرةأعداداإليهاتحتذبالتلالوهذهووستر،وهرفوردلمقاطعتيالوسوالمنطقةعبرتمتدتلالهيلزمالفرن

المطرمتوسطيبلغكمايوليوشهرفيم517إلىترتفعوالرجبىالقدمكرةبلعبةالسكانويهتممتميز،المقاطعة

التيالشهورأكثرهويونيووشهر.ملم071اسشوي.والتجديفالأسماكصيدإلىبالإضافةوالكريحيت

شهرويمثلجفافا.الشهورأكثرأنهكماالشمصفيهتسطعفيترتفع،التكوينجبليةالأرض.والمناخالسطح

مطرا.الشهورأكثروينايرتمبنكتوبر.م331إلىارتفاعهايصلالتيكلنتجبالالشمال

ارراعيةالمساحةنصفالمقاطعةتخصصالاقتصاد.التىهيلزمالفرنتلالتمتدبينما،أفيبفيبربونلب

والقمح.والشوفانالشعيرمثلالغذائيةالحبوبلإنتاج.المقاطعةوسطفيم454ترتمإلى

بأنوأعها،الخضراواتلزراعةالاخرالنصفيستغلنالأفينهرابهيتصلالذيسيفرننهرالأنهارأكبر

وأهم،إيفشامواديالفاكهةإنتاجمناطقوأهم.والفاكهةم!قاطعاتأدفأمنالمقاطعةتعتبر،المناخحيثمن.والتيم

وا!فراولة.وا!كضىا!ليقوقيتالفوا!لالتفاحم45فيايرفيارةالحصدرج!متوسطيبلغ.الداخليةإنجلترا

وتشتهرالأهميةمنكبيراقدراالأبقارتربية"

شايرهرفوردسلالةباسمالمعرتحسيعهاوفةابسهد!بماوبسملالروالتيطعةأ7ص!ءص!!!!!ىلأ!؟ير،7!!7كا!لاكاشى!بزكؤ3لا؟!ؤي3كا؟ا؟ئمش

ابقرنمنذاللحوملإنتاج

الابقاربتربيةأيضاالمزارعيهتم.الميلاديعشرالسابع؟7!*؟7يركالأ؟نن؟ء؟إ!لم!؟كاع

الدواجنتربيةإلىبالإضافةهذا،ومنتجاتهاللألبانلإ؟/ص7ع7لأ؟لاشبريخ،وللم%-*"خشى!عص

الغربي.الجزءفيوالأغناموالخنازيرء!!3؟

الأولىبالدرجةالزراعيةالمنتجاتعلىالصناعةتعتمدكا

وإنتاجالأغذيةوتجميدالمربىوإنتاجالفاكهةكتعليب!في؟47؟"قع73!"

كما،هندسيةصناعاتردتشبمدينةوتوجدالسكر.*ء

السجاد.بصناعةتشتهرص7ءءلم!لأ!لأ

بشبكةوجنوبهاالبلادبشمالالمقاطعةترتبطءدكا7ص"وءخ

السككوخطوطالبريةالطرقمنجيدةمواصلات

الرئيسيالحديديةالسككخطووستربمدينةيمر.الحديدية4/*زءلا*

،الجنوبفىبريستولبمديخةبرمنجهاممدينةيربطالذيى!ص!؟لا؟ءكاع!و؟ى

فييوميةصحيفةتصدر.السريعةالوقأحدبهايمركمابئكا

صحفاالأضىالمدنأغلبتصدركماووستر"مدينة.الفانيقومضا.ظصيياصفايمبووسترالللكيالحزفمصنع

مستقلة.إذاعةمحطةالمقاطعةوتملك،أسبوعية.زهريةبزخرفة
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أنشأبينماووستر،مدينةالرومانيونبنى.تاريخيةنبذة

السالإلميلادي.القرنفيهرفوردمدينةالسكسون

للغزوالميلاديالعاشرالقرنفىالمقاطعةتعرضت

العهدفيالمقاطعةعلىنفوذهاالكنيسةبسطت.الدنماركي

الباروناتإلىالمحليونالأساقفةانضم.للنورمند!نالأول

فىالباروناتانهزم.الباروناتبحربالمسماةالحربفي

بعدأصئفيماالذيإدواردالأميريديعلىإيفشامموقعة

الحربفيالملكيينالمقاطعةأيدت.الأولإدواردالملك

انتهتللحصار.وهرفوردسترورمدينتاوتعرضت،الأهلية

أصابوقدوو!شر.موقعةبعد1651عامالأهليةالحرب

كاتدرائيتها.ودمرت،الخرابالمدينة

مشانليالمقاطعةأنجبتهاالتيالبارزةالشخصياتومن

إدواردوالسير،السابقالبريطانيالوزرأءرئيصبولدوين

ماسفيلد.جونلوريتوالشاعر،الموسيقيالمؤلفإلجار

فيهرق!!وأ!د.اليونانيةالألحماطيرشخصياتأحدووقل

ةالاا!ملك،وزيوس،إلكمينالأميرةابنوكان.طيبة

غيورةزيوسزوجةهيرا،وكانت.الأسطورةتزعمكما

طوالهرق!!اضطهدتوقد.هرقلوكرهتإلكمينمن

حياته.

نأإلا.يقتلهمنهيراأرسلتطفلا،هرقلكانوعندما

أماموكانواسئالخيالشاباهرقلوكان.لهذافطنهرقل

وخطرةصعبةحياةأووالسرور،السهلةالحياةإمابمخيارين

لكنها-صعوبةالأكثرالحياةاختاروقد.وفضيلةونصر،

فأنجزهاخارقةمهمةعشرةباثنتيبالقيامكلف.فاضلة

جب!!إلىموتهبعدصعدأنهوزعمواطليقا.وأصئحرا

إلها.وأصبحالأوليمبس

كوكبة.،ثيالجا:نظرا.كوكبة،هرقل

القرنفيعاشنشيطيونانىفيلسوفهر!ى

النار.منمصنوعشيءكلإنقالالميلاد.قبلالسادس

نظرواالذيناسمابقين،اليونانفلاسفةمثليبدوهذاوجعله

فيمشتركةتكونأنيجبأنهااعتقدواواحدةمادةإلى

تعقيدا.أكثركانهرقليطسرأيأنإلا.الموجوداتكل

للعالمالأساسىالشرطهوالنضالأنهرقليطساعتقد

قالوقد.دائمينوتغيرحركةفىشيءكلوأنأ!بيعيا

النهرفييقفزأنلايستطعالشخص"إنتقولالتيالعبارة

ت!صمنلاالأشياءوحدةأنهرقليطس!واعتقد".مرتيننفسه

رقيقشسدأوتوازنفيتكمنولكنها،المادةجوهرفى

دائما-متحركةأنهابسبب-النارتمثل.المعارضةللقوى

.الكونفىهرقليطعه!لرأيجيدارمزا

عائلةفي،الانتركيافىإيفيسوسفيهرقليطسولد

سميوقديما،.الناسعنمنعزلاوعاشأرستقراطية

فلسفته.فهملصعوبةنظراالغامض

.سقراطقبلمافلسفةأيضا:انظر

أيضاعليهايطلقاليدبنادقمنقديمنوعالهركويئ

إلىبرباطمشدودةقصيرةمعدنيةانبوبةوهي.الأركيبة

بمسحوقالسلاحالجندييحشو.ا!قبضخشبيةدعامة

فتحةالاشتعالوفرجة.الفوهةعبركرويةورصاصةأسود

البندقيةماسورةعبروالمسحوقالرصاصإلىالنارتحمل

أجارود.امخزنفتحةإلى

ويشعل.المسحوقمنصغيرةكميةعلىالخزنيحتوي

الاحتراقبطيئةفتيلة(المدفعيطلقالذي)الشخصالمدفعي

نارولإطلاق!متلو(.بمتمعيحط!الناريالفتيلتسمى

السفليةبالنهايةالمتصلالزنادالمدفعىيجرالسلاح

إلىالمتقدةالناريةالفتيلةينشرالعملوهذا.للمتمعج

التصويبآلةمنالنوعهذاويسمى.الخزنفىالمسحوق

البندقية.اشتعالفتيل

الةالبنادقصانعوطور،الميلاديعشراسسادساالقرنوفي

عدىبحصاةالبندقيةزندوتدعمالندقية.زندتسمىأخرى

تشعلشرارةمحدثاالعجلةبإدارةالزنادويقوم.مسننةعجلة

البندقيةإشعالفتيلمنأمناأكترالبندقيةوزند.المسحوق

صغيريدويمدفعإلىالوكوبةوتطورت،تكلفةأعلىولكنه

.الميلاديعشرالرابعالقرنخلالمرةلأولاستخدم

،دعاماتإلىويحتاجثقيللمملاحاليدويوالمدفع

الميلاديعشرالسادسالقرنفيالمشاةجندوفضل

قبلمنالهركوبةاستخدامبقيلكن.المسكتامشخدام

عشر.السالغالقرنأوائلحتىالمحمولةالقوات

المسكت.،الممونالزند:أيضاانظر

!ل!وت!!طا!افيهـرقيرو!ا!ؤم!رورؤهر!لاليم

إلا.م97عامفيزوفجبلبركانثارعندماوستابيا،بومبي

سجلاحفظتهاهركولانيمدفنتالتىوالحممالطينأن

علماءحفر،عام0051وبعد.الغابرةالأيامفيللحياة

مخطوطاتووجدواوالحممللطينالمتصلبةالطبقاتالآثار

اليومية.للحياةوأدواتفنيةوأعمالأ،بثمنتقدرلا

ميناءولهاوجميلةصغيرةمدينةهركولانيمكانت

عشرةبعدعلى،فيزوفجبلسفجععلىتقعجيد.

وقدقويةتحصيناتللمدينةكانت.نابوليمنكيلومترات

الفنية.الكنوزمنالكثيرحفظت

الأضرارأنكير،م63عامشديدزلزالالمدينةضرب

البركانثارعاماعشرمشةوبعد.أزيلتبالمدينةلحقتالتي
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لهرماجزاءأ

لقحةا

-لأ،الإرتفاع

الوحهلأ

لألأ؟المائلالارتفاع

لقاعدةا

الهرمأنواعبعض

"3ىرر،،ىركا-صا!لازولم!ل!!؟ءى،7

الآثارعلماءقاموقد.القديمةالشوارعيشبههركولانيمفىشارع

بركادثارعندمادفنتالتيالرومانيةالمدينةأحزاءمنالعديدبتصوير

والتي،القاعدةمننقطةوأبعد.القاعدةجوانبعدد.م71عام!لويروف

القمة.تسمىالمثلثأوجهمعفيهتتلاقى

يأمتطابقةالأوجهجميعتكونا!لنتظمالهرموفيالبزمن9ظآلا!اظلا،و!تابي،وبمبي،هركولانيمدفناكي

مف!لعةقاعداالهرمولهذاشمكلا.احجما!ظمة!راتحفظولم.والحممبالشوائبوستابيابو!وغطيت

جص.جميعتتساولمضلعوفي.تهمهاإلىوا!ينالحممتدفقتحتدفنتاتي،هر!لافيمثل

الهرمقمةمنالممتدالعموديفالخط.زواياهحميعوى!

..المناطقبعضفيم03بلغتاعماق

أدمنتظمةأهاخمعسةاأيلاقيضلاعدلقافىعدمرخمالمنتظموفيهركولانيم.موقعمنبالقربذلكبعدقريةبنيت

بص!د.عسيعموداالمزارعينأحددق،الميلاديعشرالثامنالقرنبداية

منالخمسبطولالم!تدةضلاالمسافةالهراخماستسمىوبعدالس!ةتحترخاميةتمابيلعدةفوجدبئر،لحفر

هرمأي)!(حجمتحديدويمكن،القاعدةإلىالقمةواكتشفآخر،عموذاالاشمخاصأحددق،مباشمرةذلك

التلاأ!ة:اد!خةبسهتخ!اعملياتعاتقهاعلىنابوليحبهومةواخذتمسرحا.

فيمكثيراأعمقالاثاروكانت.أم738عامفيالحفر

ع*و3=
-خ-....صعوبةاكثرالحفركانلذلك،بومبيفيعنهاهركولانيم

مساحهوو،الهرمحجمخالصحيعهالهريمملا،هدع!يالقاالحكومةأنإلاعشرالتاسعالقرنفيالحفروتوقف

يمو!أيارتفاعفإنالمنتظمللهرموبالنسبة.ام629عامنفتهاتىالإيطالية

منالهرمهذاأو!مسا!وتتح!دا!لاؤلالارتفاعالتيالأنفاتبسببنحلخليةالانالمو!أصبح

التالية:المعادلةاستخداممنالكثيرسرقوااللصوصأنويعتقد.اللصوصحفرها

ع*م2-الأو!مسا!تماثيلوجدواالحفارينأنإلا.النفيسةالفنيةالأعمال

عو(الخارجية)الحدودالقاعدةمحيطميمثلحيثومحظ!.برديئوطفوفات"ورصمات"وبرونزيئمي!رظ

3ل.الماالار!اعفيالدائمالمعرضفيالانموجودةالثمينةالاعمالهذه

الحيةالكائناتمعظمتخضعالعمر.فيالتقدمهوالهرم.نابوديفيالوطنىالمتحف

أ!هماتها،بأثناءالبيولوجيالتغيرمنأساسييندنوعينفىتتلاقىمثدثةبأوجهمجسمهندسيشكلالهرم

والاخر،الحيالكائنكفاءةأوحجمفياريادةوهوالنمو،يحدها،ومستويةالشكلمفملعةالهرموقاعدة.معينةنقطة

وأالحجمفياستنفاداأوتناقصايتضمنالذي،الهرممعالأوجهعددهرمأيفيويتساوىأكثر.أوأوجهثلاثة
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واحد.آنفيوالهرمالنمويحدثأنويمكن.الكفاءة

فيللهرمالمصاحبةالبدنيةالتغيراتالمقالةهذهوتناقش

البشر.

بينأضاسامعظمعندالظهورفيتبدأ.الهرمعلامات

الطرقمعظمالوراثةوتحدد.الأربعينوسعنالثلاثينمعن

البيئةأنغيرالعمر،فيتقدمهأثناءالإنسانبهايتغيرالتي

دورا.تؤديأيضا

الأكثرالعلامةالأشعيبأحشعرايكودأنالأرجحمن

القوسهيأخرىعلامةوثمةالعمر.تقدمعلىشيوعا

كما.العينقرنيةحولتتكونغائمةحلقةوهيالهرمية

،المثالسبيلفعلىايعمر.بتقدمتضعفصالحواسكافةأن

وتتطلبان،مإلظلامالت!صفعلىقدرتهماالعينانتفقد

أض!جفامنالع!تعدسةتت!شولا.أسطئللقراءةضوءا

فيالأمركانكما،البعيدةوالرؤيةالقريبةمإلرؤية

سماععلىالقدرةأيضاالشخصويفقد.السابق

نصفحوالييفقدقدأنهكماالتردد.عاليةالأصوات

علىالقدرةفيكبيرتناقصجانبإلى،التذوقبراعم

الروائح.رصد

أعمر.اتقدمجمعأيضاصعوبةأكثرالحركةتصير

نصفحواليإحلالتمقديكون،الثمانينسحنوبحلول

مادةوتقوم.الأسمجةمنأخرىبأنواع،العضلاتخلايا

الكولاجينيسمىبروتينمنكبيرةبدرجةمكونة-غرائية

خيوطالهرمويجعلالخلايا.بينالفراغباحتلال

أقلتصيربحيث،ببعضبعضهاتتلاصقالكولاجين

العظامتفقد-الخصوصوجهعلىالنساءولدى.مرونة

ان!سسارها.احتمالمنيزيدمما،أعالسيوما

مقاومةعلىقدرتهتضعفأسسنافيالإنسانبتقدم

البيضاء،الدمكرياتلأنالتغيرهذاويحدث.العذوى

او!اررة.وظيفتهاتفقد،الجسممناعةبجهازيسمىفيما

المناعة.انو:

فيبتقدمه-يفقدالفردبأنالناسمنالكثيريعتقد

اتخاذوعلىالتذكر،وعلىأضعلم،اعلىقدرته-السن

الدماغفيعطبحدوثعدمحالةفيأنهغير.القرارات

صحيحالكهلالشخصفإن،إصابةأومرضرعننابخ

يأمنيعانيألاالأرجحمنوعقليا،بدنياوالنشيطالجسم

العقلية.القدرةفيضعف

مننوعينب!تالشيخوخةعلماءيفرت.الهرمنوعا

)كبرالشيخوخةأيضاويسمى،الأوليالهرم؟الهرمأنواع

لاالتيوالمكوناتالبنيةفيالتغيراتويتضمن(،السن

الذي،اقأنويوالهرم.بالوراثةتتحددوالتيتجنبها،يمكن

ومعظما.الحوادثأوالمرضعنالناتجةاللإعاقاتيتضمن

الهرمعنناتجةالعمر،فيللتقدمالمصاحبةالمهمةالتغيرات

الشيخوخةأمراضيعالجالذيالطبوفرع.الثانوي

الشيخوخة.طبيسمى

تاما.فهماالتهرمعمليةيفهمأحدلا.الهرمقهر

بينماالهرمفيالتحكمإمكانيةفيأحلماءابعضويشك

بأنيذكرونوهؤلاء.الهرمقهربإمكانيةآخرونيؤمن

دون،الموتحتىالنموتواصلالأسماكمنعديدةأنواعا

الحيةالكائناتأنيبدوكمامطلقا.الهرمعليهايبدوأن

منمرةكلبعدالهرمعلاماتكافةتفقدالخليةأحادية

فيها.تتكاثرالتيالكثيرةالمرات

فيالعاديةالبشريةالخلاياعلىالمحافظةالإمكانوفي

أنواعمثل،الشاذةالخلاياأما.فقطمحدودةلمدةالختبر

.محدودةغيرلمدةحفظهافيمكن،الختلفةالسرطانيةالخلايا

الخلاياهذهمثلدوأمكيفيةتحديدمنأحلماءاتم!شوإذا

الخلية.تهرملعمليةنافذةرؤيةعلىيحصلونفقد،الشاذة

بملشيخوخةا،لمتوقعالعمرامتوسط:أيضانظرا

الكهولة.

الحيزة(،ات)اهراالأهراماتانظر:.الأكبرالهرم

(.القديمة)المم!!ةالقديمةممرخوفوبم

وجافةباردةرياحالهرمتانرياح.رياح،الهرمتان

نحوأوغرباوتهب،الغربيةالصحراءفيتتكونجدا

أثناءتهبوهي.الإفريقيةالسواحلمنأخربياالجنوب

باردةرياحوهيفبراير.إلىديسمبرمنالجافةالفصول

منالوقتذلكفيباردةتكونالغربيةالصحراءلأننسبيا

الرمالمنكبيرةكمياتالهرمتانرياحوتحمل.السنة

رياحمعالمتكونةللأعاصيرويمكن.الصحاريمنالناعمة

.الطائراتعلىخطورةتشكلأنالهرمتان

!نالتي،العبرانيةمنمأخوذةإغريقيةكلمةهرمجدون

سفريطلق،التوراةفي.مجدونجبلتعنيأنالمحتمل

حكامفيهسيتقاتلالذيالمكانعلىهرمجدوناسمالرؤيا

كماوالشرالخيربنالأخيرةالعظمىالمعركةفيالعالم

أساطيره!ا.لهمتوحي

فيمجدونباسمجبلأيعلىالتعرفسمولم

ألمممهاقديمةمدينةهناكولكن،الحديثأوالقديم

ألمحتلة،فلسطينشماليالواقعةالجبالفيتقع،مجدون

عدةوقعتلقد.الناصرةجهةمنإسدرالونسهلعبر

وقد.القديمةالتوراتيةالعصورفيالسهلهذافيمعارك

أخرىوأشياءفنيةوقطعاوحليامعابدالاثارعلماءوجد

.مجدونفيقيمة

العربي.الخليجانظر:.مصيقهرمر،



101لحسنابوأ،لهرويا

!!اهماأسسطورورن،شخصيتينعلىيطلقالمممهر!ى

الإلهوالأخرى،الإغريقيةالأساطيرتزعمكماالالهةرسول

القدماء:الإغريقسماهالذيثوثالقديمالمصريالأسطوري

ثلاثا(.المعظمهرمس)أيترسمجستوسهرمس

بتراثلارتباطهخاصةأهميةترسمجستوسلهرمس

الميلاديالثالثالقرنإلىتعودالتيالباطنيةالمعرفةمن

عديدةقرونعبروالأفكارالمؤلفاتمنالكثيرانتجتوالتي

"الهرمسية".اسعمتحتأحياناتجملمختلفةوثقافات

تأثيرهاوامتدالقدماء،الرومانلدىالهرمسيةتطورت

منالكثيركتاباتفيتنامتحيثالإسلاميةالفلسفةإلى

الومسيةوتتضمنوغيرهما.والرازيسيناكابنالمفكرين

قديمةوبعلومبالغنوصيةمتصلةوهيللعالمحلوليةرؤية

الهرمسية:المعرفةمننوعينبينالتمييزويمكنكالخيمياء.

بهايهتم"علمية"وأخرى،العوامبعلومتتصل،شعبيةمعرفة

.والمفكرونالعلماء

الغنوصية.البراكسيتيليزي،هرمسأيضا:انظر

قديمإغريقيتمثالالبراكسيتدلدزيهرمس

قام.الإغريقيةالأساطيرزعمفيالالهةرسوللهرمس

القرنثلاثينياتفيبراكسيتيليسالأثينيالنحاتبنحته

براكسيتيليس.أنظر:.الأرجحعلىالميلادالرابقبل

النحاتأنإلافقد،قدالأصليالتمثالأنمنوبالرغم

على.ماق..عاممنهنسخةنحتباسيتيلزاليونانى

ال!رحج.

الإنسانلجسمالمتناسببالانحناءالنسخةهذهوتتميز

أسلوبخصائصهيوهذه)3(.حرفبشكل

الرضيعبأخيهممسكاهرمسالتمثالويصور.براكسيتيليس

الأخرىالذراعوفي.ذراعيهإحدىعلى،ديونيسوس

للرضئ.ويقدمهالعنبمنبعنقوديمصك،الانالمفقودة

الهورموناتمجموعةمنواحدالأسئرو!جينوومون

الجنسيةالصفاتوتطورنموتسببالتىالكيميائيةشسبه

الأستروجينيؤثركما.أخرىوحيواناتالإنسانفيالأنثوية

أنواعأكثرالأستراديولويعتبر،الأنثويةالتكاثريةالدورةفى

النساء.عندنشاطاالعديدةالاستروجين

وأالبنتعمرمنالأولىالعشرالسنواتوخلال

كمياتإفرأزفيمبايضهاتبدأ،الأولىالمرأهقةسنوات

وشسبب.الدممجرىفيالأستروجينمنمتزايدة

كما،الأردافواستدارةالثد!ننموفيالأستروجين

ونضجها.التنالمسليةوالأعضاءالمبايضتومميعفييتسبب

سميكا،يكونلكيالرحمالاستروجينيحفزكذلك

شهر.كلالحيضعندالرحمباطنوينزف

خلالالمبايضتفرزهاالتيالأستروجينكميةتتغير

تفرزالعمر،فيالمرأةتقدمتوكلما.التناسليةالدورة

مستوىيصبحوعندما.الأستروجينمنأقلكميةمبايضها

باطنلايثيربحيثجدا،منخفضاالدمفيالأستروجين

نإيقالوعندئذ،ذلكبعديحدثلنالحيضفإن،الرحم

ينتجكذلك(.الحيض)انقطاعالإياسفيالمرأة

أما.الذكورةوغددالكظرشينالغدتينفيالأستروجين

وأضحة.فغيرالذكرفىالأمشروجينوظيفة

للاستخدامصناعياأستروجيناالادويةصناعاتتنتج

منمعينةولأنواع(النسل)تنظجمالحملمنعحبوبفي

منكبيرةلكمياتالمطولوالاستخدام.الطبيالعلاج

سبيلعلى.المرضىلبعضضارايكونقدالأمعتروجين

)تنطمالحملمنعحبوباستخدامبينعلاقةهناك،المثال

.والسكريالدمضغطوارتفاعالدمتجلطوبين(النسل

منعاليةمعدلاتحدوثالدراساتبعضربطتكما

جرعاتمنكبيرةكمياتبالممتخدامالرحمسرطان

النساءمنالكثيرتحتاج.الحيضانقطاعأثناءالأمشروجين

منقليلةبكمياتالمعالجةإلىالحيضانقطاعبعد

وللمحافظة،العظاممنالكالسيومفقدلمنعالأستروجين

مثلوتكون.الجنسيةللعمليةصحيحمهبليغشاءعلى

طبي.إشرافتحتتمتإذامأمونةالمعالجةهذه

انقطاع،الجنسىالاشتهاءدورة،الهورمونأيضا:انظر

.هورمون،إس.إي.دي،الحيض،لإستيرويدا،الحيض

.طروادةوملكةملكوهيلإن،منيلاوسلأأبنةهرميون

،أجاممنونبنأوريستيسمنبالزوأجموعودةكانتوقد

وقد.أخيلابن،نيوبتوليموسإلىأعطاهامنيلاوسولكن

علىأوريستيحه!،واغتاله،دلفيفينيوبتوليحوس،اغتيل

أوريستيس.ذلكبعد،هرميونوتزوجت،الأرجح

.منيلاوس،أوريستيس:أيضانوا

-؟هـ،116-؟).لحسناأبو،الهروي

فيبالموصلولد.عليبنبكرأبيبنعليأم(.512

منوأصله،الهجريالسادسالقرنمنالثانيالنصف

إلىمكانمنوالتجوالبالارتحالالهرويواشتهر،هراة

زيارأترحروقهمنهدفهوكان،بالسائحلقبحتىاخر

السحربممارسةاشتهرإنهويقال،وقبورهمالأولياءأضرحة

إلىالهرويشهرةوترجع.الخوارقمنبأنماطوالإتيان

مننمطوهوالزيماراتمعرف!إلىالإشاراتكتابمصنفه

منها:أخرىكتبوله.الدينيةالسياحةجغرافيةأنماط

وقد.الحربيةالحيلفىالهرويةوالتذكرة،الهرويةالخطب

كلفياسمهينقم!كانالهرويأنالمصادربعضفىورد
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فيهوإلامدينةمنمشهورموضعيخلووقلما،يزورهمكان

أصذأصكأمثلةبنفسهشاهدأنهخلكانابنذكروقد.اسمه

إتنابركانالهرويزاروقد،قرنلنصفالهرويوفاةبعد

تقذفكانتالبركانفوهةأنوأثبتووصفهبصقلية

البحر.اتجاهفيملتهجةبحجارة

-669هـ،435-35)5ذرأبو،الهروي

أبوالحسماكبناللهعبدبنأحمدبنأطهاعبدأم(.440

ل!سيرصحافظاورعاعابدازاهداإماماكان.الهرويذر

مخرحاالصحيحأهمها:منكثيرةمصنفاتله.الشيوخ

؟القرآنشمائلالدعاء؟بمالنبوةدلائل؟الصحيحينعلى

.الشيوخمعجم

بنالقاسمعبيدأبوانظر:عبيد.أبو،الهروي

.سلام

.الهرويالقاريانظر:.القاري،الهروي

أبوأ(.569-؟هـ،345-؟)هريرةأبيابن

سابنالمعروف،الشافعيالبغداديالحسينبنالحسينعلي

إسحاثسربوأيابنعلىتفقهوقاضفقيه.هريرةأبى

،دكثيروعليهوتخرجالقضاء،وتولىوغيرهما،المروزي

والدارقطخي.الطبريعليأبىمثل

الفقهفروعفيالمزنيمختصرشرح:كتبهمن

الشافعي.

م(.967-206ءهـ،9هـ-.ت12)هريرةأبو

نسبهيرجعجلي!!صحابي.الدوسيصخربنعبدالرحمن

أسلماأنهالمرجح.الجاهليةفييتيمانشأالأزد.قبيلةإلى

ك!يدالنجىعلىوفدالذيالدوسىعمروبنالطفيليدعلى

.الهجرةقبل

مثومهكل!سدبالرسولعنهاللهرضىهريرةأبويلحقأصم

خيبر.فتحمنالانتهاءعندإلاالإسلامإلىاللههداهمفيمن

دوسقبيلةمنأصعلمواممنثمانونهريرةأباصحب

وعلى،الحبشةمنالمهاجرينعودةمجيئهموصادف

اشنبيوخصهم.عنهالم!رضيطالبأبيبنجعفررألحمهم

خيبر.غنائممنلشيءكل!!

أهلعريفوأصبحكل!!ار!لعنهاللهرضيلزم

كل!!.النيمسجدفيالصفة

ءيهور،اللهرسوللهيتحدثماكلالتقاطعلىحرص

رسوليا:لهوقاللمجهممرالنبيوجاءأضسيانايخشىوكالى

،رداءكابسطع!بفقالأحفظها،فلاأشياءمنكأسمعالله

شيئا.منهانسيفماكثيرةأحاديثفحدثهفبسطه،

عرفمتبتلا.خاشعاالليلطواليتهحدورعاتقيأكان

عاملاعنهاللهرضىالخطاببنعمرفجعلهالخلفاءقدره

نأعنهاللهرضىعليالخليفةوحاول،البحرينعلى

عنهاللهرضىمعاويةالخليفةولاهتا،فأبىيستعمله

أبو:يقولكانأنهالشافعيالإمامعنأثروقد.المدينة

.عصرهفيالحديثروىمنأحفظهريرة

المدينة.فيعنهاللهرضيهريرةأبيمقامأكثركان

عنمروئاحديثا374)5عنهوأثر.العقيقفيوتوفى

عف!تي.اللهرسول

.النبويالحديثأيضا:انظر

البلادفىالبريالحيوانانظر:.المغردالهزاز

.)الطيور(لعربيةا

الولاياتفىنصرانيةدينيةطائفةأعضاءاووارولى

الثانيةالعودةفيللمعتقدينالمتحدةالجمعيةتسمىالمتحدة

بدايةفىكانوالأنهمنظراالهزازينويسمون.للمسيح

أسست.الدينيةطقوسمهمخلالانفعالايهتزونتاريخهما

مديخةفيتقريباأم772عامفيالهزازي!جماعةفيآن

بإنجلترا.مان!ثسشر

،العذريالنقاءتشملالأسامسيةاأطهائفةامبادئ

هذهعنالهزازونويعبر.أمحدلوا،أصسلاموا،والح!

والأخوة،العزوبةحياةممارستهمخلالمنالمبادئ

واقتسام،العنفعنوالامتناع،الشاملةالعالمية

والبضاب.الممتلكات

تابعيهامنوثمانيةليأنهاجرت،أم774عاموفي

ووترفليتفيا!متقرواأم776عاموفيإنجلترا،من

منالعديدالتنصيريةلينشاطاتوحذبت.بنيويورك

علىللهزازينأخرىمجتمعاتتكوينفيولدأوا.الأتباع

تأسعستوقد.أم784عامفيموتهابعدليتعاليمنمط

فيالجديدةلبنانالمسماةللهزازينالكبرىالأمجماعة

.أم787عامنيويورك

كانوعندماتقريبا،أم085عامحواليوفي

من000.6حواليعاش،شعبيتهمقمةفيالهزازون

وتعكممى.كنتاكيإلىمينمنتمتدمجتمعاتفيالأعضاء

أما،والنظامالعملفيالدقةعلىتأكيدهمبقراهمعنايتهما

فتعكسالغسيلومشابكالدائريةالمناشيرمثلالاختراعات

وبراعتهم.الهزازينخيال

،الأطفالوإنجابالزواجفييعتقدونلالأنهماونظرا

علىللمحافظةالأطفالتبنيعلىالهزازوناعتمدفقد

انتهاءبعدالتناقصفيالهزازينعددولدأ.جماعتهمعدد

القلةوتعيش.م1865عامفيالأمريكيةالأهليةالحرب
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مين،فيساباثديهمامجتمعينفىمنهمالباقية

نيوهامبشير.فيوكانتربري

الحركاتتنسيقعلىالقدرةعدمالرنح،أوالهزع

الجهازفيالخللمظاهرمنمظهروهو.الإراديةالعضلية

القدرةعدمالتحركيالهزعوتحضمن.المركزيالعصبي

نأيجبالمرضبهذاوالمصابون.الاتزانأوالتوازنعلى

فإنهموإلايقظةبعيونعريضةقاعدةعلىيقفوا

ماإذايزدأدوالترنح.يسقطونقدحتىأوسيترنحون

أعينهم.أغمضوا

سببهكانربماالتحركىفالهزع؟كثيرةأسبابوللهزع

تدمرالتيالأمراضمنوكثير.الزهريبرضالإصابة

الهزع.إلىتؤديأنيمكنالمركزيالعصبيالجهاز

وأمراضالخيخوأورامالمخأورامالامراضهذهوتتضمن

الهزعيعزىقدكما.الشوكىالنخاعوأمراضالمناعةعوز

الخمور.تعاطيأوالخدراتتعاطيإلى

دينيام(.مصلح541-ا؟)936جونهس،

لتلكلمسابقانذيراهستعاليمعدت.بوهيمىنصراني

فيحرقامصرعههسلقي.البروتستانتيبالإصلاحالمتعلقة

أفكارهنشربتهمةوذلك،المبانيأحدسطحفوقمدخنة

بدعة.عدتالتي

فيتقعصغيرةمدينةوهي،هسينيكفيهسولد

الاولىالحروفمنلقبهواستمدبوهيميا،غربيجنوب

بدأ،أم104عامفيكاهناتعيينهوبعد.المدينةهذهلاسم

واستطاع،براغفىوالعنفبالتحريضتتسممواعظيلقي

نظمهسهاجموقد.تابعيهمنكثيراإليهيجذبأن

بإصلاحاتالقيامإلىودعاوالباباوات،والكرادلةالألمماقفة

ويكلف،جونبأعمالتأثرقدهسوكان.الكنيسةنظامفى

الرارالقرنفيعاشإنجليزينصرانيدينيمصلحوهو

القربانيهاجملمويكلفعكصرعلىولكنه.الميلاديعشر

يتعساءلونالمتدينينمنكثيربدأالوقتذلكوفي.المقدس

أبعدإلىذهبهسإنبل.البابويةالسلطةأحقيةمدىعن

.الشيطانمؤسسةبأنهاالبابويةوصفحيثذلكمن

إلىبراغجامعةبوهيمياملكأعادام904عاموفي

هذاولكن.بالكنيسةكاهناهسوأصبح،التشيك

الجامعة،فيالألمانوالطلبةالمدرسينأغضبالتصرف

بعدالألمانوقام.ليبزججامعةوأسسوابمغادرتهافقاموا

وذوالاصليةالعقيدةعنمنشقهصأنفأشاعواذلك

مجمعأمامهساستدعيأم441عاموفي.سيئةسمعة

بكونستان!رالكنيسةزعماءضماجتماعوهوكونستنس،

هس،بإعدامحكماالمذكورالمجلصأصدروقدألمانيا.في

الرغمعلى،المبانيأحدسطحفوقمدخنةفيإحرأقهوتم

اجتماعحضرإذامامنفييكونبأنوعدقدأنهمن

نفسه.عنللدفاعالمجل!ر

بمواصلةالهسيينباسمعرفواالذينهسأتباعقام

وفاته.بعدعديدةلسنينبدأهاالتيالإصلاحرسالةحمل

عمل.(م7891-4981)ولفرود،هى

قادام،419مايووفىهتلر،لأدولفونائباسكرتيرأ

منبالخروجبريطانيايقنعلكيألممكتلنداإلىطائرة

بخطةمعرفتهأنكرهتلرأنإلا.الثانيةالعالميةالحرب

عاموفى.الحربأثناءبريطانيافيهسلممجنوقد.هس

نورمبرجمحاكماتوفيألمانيا،إلىأعيد،ام549

التىالحربجرائمعنالحياةمدىبالسجنعليهحكم

اقترفها.

بمصر.،الإسكندريةمدينةفيهسولد

بينوتقع،الغربيةالهندجزركبرياتثانيةهسياليولا

وتبعد.الكاريبيالبحرفىوبورتوريكوكوبا

المتحدةالولاياتفيفلوريداشرقيجنوبكم079حوالي

ال!مريكية.

هسبانيولا،منالغربىالثلثهاييتيجمهوريةتشغل

الشرقيين.ثلثيهاالدومينيكانجمهوريةتغطيحينفي

وتبلغ،كم042وعرضها،كم046الجزيرةطولويبلغ

كريستوفروصل.2كم456.76هسبانيولامساحة

أيلاوسماهام2941عامفيهسبانيولاإلىكولمبوس

الأسبانية.الجزيرةأيإسبانيولا

مليونعشرثلاثةحواليهسبانيولاسكانعدديبين

أصولمنينحدرونأوسود،إماتقريباوكلهم،نسمة

نصفمنأكثرويعيشوالسود.البيضمنمختلطة

ويمثل،الزراعةعلىويعتمدون،الريفيةالمناطقفيالسكان

الرئيسيين.المحصولينالسكروقصعب،البن

هاييتى.،جمهورية،نالدومينيكا:أيضاان!

الطباشيريالعصرأثناءعاشطائرالهسييرورلمجى

مكففة،وأقدام،طويلانوعنقجسملهوكان،الأعلى

ولكنه،الطيرانيستطيعيكنولممترا.أ،8ارتفاعهوبلغ

صيدعلىغذائهفىاعتمدماهرا،وسمباحاكطاساكان

فىالطيورلهذهعظميةهياكلىوجدتوقد.السمك

الامريكية.المتحدةالولاياتوفيإنجلترا

(.المعروفةالطور)أوائلالطائر:ايضاانظر

(،الحساسية!أ)!الحساشط:انظر.مينووا

الهستامين.مضاد،الشرى
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فدسطينديفيدبم،جوريونبنانظر:.الهستدروت

.)الاقتصاد(المحتلة

وهووالترهماسينمائيتينلشخصي!!العائلةاسمهستن

اشتركوقد،ومخرجسيناريوكاتبوهوجونوابنه،ممثل

فازام(.9)48مادريسيراكنزهوواحدفيلمفيالاثنان

ممث!!أحسنبوصفهالأكاديميةبجائزةالفيلمهذاعنوالتر

السيناريوعنالأكاديميةلجائزةجونفازكمامساعد.

للإخراخ.وا

تورونتوفيولدم(.0591-ام)884هستنوالتر

هس!!وكان.ام229عامأمري!صامواطناوأصبحبكندا،

الفودفي!!،نوعمنكوميديةمسرحياتجولتهفييعرض

الألمزتحترغبةمث!!رواياتفيبرودوايفيولمع

بينومنأم(.)389بوكرنيكروعطلةأم(،)249

دانديدودلويانكيأم(،)329المطرأفلامه

أم(.9)46الشمستحتوصراعأم(،)429

بسببصيتهذاعأم(.879-091)6هستنجصن

شيلمأولوكانوالتفكيرالتأملإلىتدعولأفلامإخراجه

دوليسيةقصةوهوأم(،)419الملالطىالصقرأخرجه

وغابةأم(،9)48لارجوكيفيلمأخرجكما.تقليدية

أم(،165)الحمراءالشجاعةوشارةأم(،059)الأسفلت

(،ام!)53الشيطانواهزمأم(،159)الإفريقيةوالملكة

والمدينةأم(،)569دكوموبيأم(،)539روجوماولين

وشرفأم(،)849البركانوتحتأم(،)729الفحخمة

(.م1)879والميتم(،891)5بريزي

عنوتحلى،ميسوريبولايةنيفادافيهستنولد

.أم649عامأيرلمدياوأصئمواطناالأمري!جةجنسيته

المفتوحالكتاب:عنوانتحتالذاتيةميرتهكتبوقد

مأ859عامهسقأنجيليكاابنتهفازتكذلك11(089)

فيلمفيأدائهاعنمساعدةممثلةكأحسنالاكاديميةبجائزة

.بريزيشرف

فطريسببهمرض،النوسجاتداءأوالهستوبلارمين

والكبدوالطحالوالأذنوالحلقوالفمالرئتينيهاجم

يصيبعندمابسيطاالمرضويكون.اللمفاويوالجهاز

أجزاءفيانتشرإذاقاتلايكونأنيمكنولكنه،فقطالرئتين

الجسم.منأخرى

بصفة،شائعأنهإلا،العالمأنحاءفيالمرضهذاينتشر

الول!ياتفىالمسيسيبينهرووديانأوهايوفي،خاصة

اللغمدةالنوسجةباسمالمعروفالفطرهذاوينمو.المتحدة

الهواء،فى)خلاياه(أبواغهوتنطلق،الرطبةالتربةفي

الاستنشادتى.طريقعنالرئتينفتدخل

ويعتبر.الإغريقيةالأساطيرفيونارهاالموقدإلاهة!

دورهاأيضاللناروكان.العائليةالحياةمركزبمثابةالموقد

هستياأصبحتلذلكونتيجة.القديمةاليونانفيالحيوي

حاميةالإغريقعدهاوقد.أهميةالأكثرالإلاهةمرتبةفي

والدولة.المدينةفيأيفعاولكن،البيتفيفقطليس،لهم

الطفلةهيهستياكانت،الإغريقيةللأساطيروطبقا

الإلاهاتأحبمنكانتولذلك.وريةلكرونوسالأولى

فيالإغريقويزورهاالأوليمبعم!.جبلعلىعشناللاقي

لديهمماأثمنلهاويقدمون،صلواتهمتأديةعند،البداية

قد،الالهةملك،زيوسأنيعتقدونوم!ا.القراب!تمن

عذراء.تظلأنأقسمتأنبعد،أخشريفابعضمنحها

تخدمهاالتيفستا،الرومانيةالإلاهةتشبهبذلكوهي

.عذراواتعليهنيطلهتأصلاتىا،أسقسيساتا

الشمالىبالقطبمزلجةكلبالسيبيريالهسكي

وكلبالأسمكيالملاميوتبكلبشبهصلةتربطه

كلبسيبريا.الأصليموطنه.والساموديالإسكيمو

يكسوه،وقويويقظوسردغرشيقالسيبيريأ!سكيا

الملمسناعمةخارجيةفروةمعمزدوجناعمسميكغطاء

وأالمصفروالأسمرالرماديويمثلملساء.تحتيةوفروة

للهسكى.الشائعةالألوانالبيضاءأحلاماتاذوالأسود

ويزنلحمم06ء-.منيقربماإلىالهس!صارتفاعيصل

كجم.27إلى16من

.وقويويقظحذرالسيبيريالهسكى

وصعطفيتقعألمانيا.جمهوريةولاياتإحدىهسي

الاحتلالأثناءام،459عامتأسعستألمانيا.غربي

الثانيةالعالميةالحرببعدلألمانيا،الأمريكيالعسكري

منأجزاءم!عض،لهسيالمسابقةالولايةضمبوساطة
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وهسىكاسي!!،هسىتضمالتيالبروسية،المقاطعات

عددويبلغ2،كم131/12هسيمعساحةوتباناسو.

نسمة.0075485سكانها

المحاصيلمنوالقمحوالبطاطسوالشوفانالشعير،يعد

فهي:انرئيسيةالمعادنأما.الولايةهذهفىالرئيسيةالزراعية

هيالرئيسيةوالمدنوالحديد.،الحجريالفحم

،وفيسبادن،وكاسيل،ماينأموفرأنكفورت،دارمستادت

الولاية.عاصمةوهي

النصبراني،العصرطوالالتاريخفي،هسياسمعرف

اطلق،كاسيل-هسيمنجنوداالبريطانيوناستأجروقد

الثورةأثناء،المستعمراتسكانلمحاربةالهسيين،عليهم

هسيوأصبحت.الهسيونالظر:.أم871عامالأمريكية

الألمانية.اللإمبرأطوريةمنجزءا

جيابخ.زيانظر:.تشيائعهسي-

القرنخلالعاشأنهيعتقديونانيملاحمشاعر!د

كبيرتينقصيدتينالعلماءإليهنسبالميلاد.قبلالثامن

الالهةأصلفييزعمونكما)تبحثالثيوغونياإحداهما

بهسيودالمتعلقةوالأيامالمشاغلوالأخرى(وانحدارهم

هسيودوأفكارالتقليديةالرواياتبينتج!إلثيوغونيا.نفسه

تتعلقوثنيةوأف!صارأحكاموكلها،الكونخلقعنالخاصة

علمعلماءبعضيعد،حالأيةعلى.نفسهبهعسيود

الدينعنمعلوماتمصادرأقدمالقصائدهذهالأساطير

الإغريق.عند

البوهيىالنصرانيالدينيالمصدحأتباعالهسيو!

هسأتباعمنالنبلاءمن045اتفق.هسجونالجنعسية

عامفيقتلالذيلهسوالانتقامأنفسهمتنظيمعلى

معللهسييننزاعأبرزوكان.جون،هسانظر:.ام514

الربانى.العشاءبإدارةيتعلقالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

خلافاتبسببرئيسيتينمجموعتينإلىانقسمواولكنهم

فالمعتدلونهس،وفاةبعدبرزتودينيةواجتماعية!مياسية

بحثعلىوافقوا،ألتراكويعستيسمونوكانوا،منهم

،ام433عامبازلمجمعفيالكنيسةمعدينيةقضايا

الثانيةالمجموعةاما.الربانيالعشاءإقامةبحقوفازوا

معمناقشاتإجراءرفضوافقدالتابوريونوهمالأكثرتطرفا

حاربوقد.السياسيةالنبلاءسيطرةقبولأوالكنيسة

قواتوكذلكسيجسموند،الإمبراطورجيوشالتابوريون

حلتحتىأم914عاممنوالألتراكويستيينالكنيسة

.ام434عامبالتابوريينالنهائيةالهزيمة

استأجرهمالذين،الألمانالجنودهمالهسيون

الثورةأثناء،المستعمراتسكانلمحاربةالبريطانيون

فيالهسيينمن000203حواليوحارب.الأمريكية

منجاءمنهمالكثيرلأن،الهسيونعليهموأطلق.الحرب

مأ776ديسمبر26فىوقعتالتيترلتونصركةلعدالهسييناستسلام

المعركة.تلكفيهسيحدي00017أسر

وقد،الأمريكيةالتورةإلانالأمريكيةالقواتمعنوياتم!رفعتوالتي،
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ضحية،الهسيونوكان.هسيانظر:.كامميل-هسي

أطاشجاالحكوماتباعتبمقتضاهالذيالأوروبيالنظام

أسذيناالأمراء،كسبوقد.العسكريةبالخدمةليعملوا

البريطانيةالح!صمةمنكبيرعائدنظيرخدماتهملاعوا

.كبيرةمكاسب

الموأحينمن،خاصبشكل،الهسيونيكنولم

يقاتلونوكانواحسناتدريبامدربينكانواولكنهم،بالحرب

أيلاند،لو!معاركفيإنجازاتهمادفعتوقد.ببمسالة

الامريحإبالجنود،وتشارلستون،ونيوبورتندوين،وبرا

هزيمةوأدت.أغتالاعلىقدرتهمواحتراممعرفةإلى

برإلى،أم776ديسمبر26في،ترنتونفيالهسيين

إلىالهسيينبعضوانضما.للأمريحيينالمعنويةالروح

كثيروبقي.البريطانيالجيعقعلىفانشقواالأمريكي!ت،

.الحرببعدالمتحدةالولاياتفيمنهم

-أ803هـ،807761)الأنصاريهشامابن

بنأطهعبدابنأحمدبنيوسفبنعبداللهأم(.935

مذاهبأخذ،توشيوبهابالقاهرةولد.الأنصاريهشام

فداعت؟الأولىاحياتهمنذعميقةمعرفةوعرفهاالنحاة

صوبكلمنالطلابعليهفأقبل،العربيةفيشهرته

واستنباطاته،الدقيقةأضحويةاومباحثهعلمهمنيأخذون

وبيانمناقشتهامعمصنفاتهثنايافيالمبثوثةالرائعة

كلفيوالاراءالخواطريناقشوكانوالجيد.منهماالضعيف

البعدادية.المدرسةمنهجهوالنحوفيومنهجه.لهمايعرض

منتلاهماومنوالكوفيينالبصر!نآراءبينيوازنفهو

معيتمشىمالنفسهمختارا،العربيالعالمأقطارفيالنحاة

والتخريج،والتعليلالتوجيهفيفائقةقدرةمظهرا،مقاييسه

وخصوصا،إليهيسبقلمجديدارأيالنفسهمايشتقوكثيرا

كتابهلقارئمايتضحنحوعلى،الإعرابيةتوجيهاتهفي

المغنى.

وكان.البصرلينمعيق!اختياراتهأغلبفيوهو

جمهوريجلكانكماكتيراإجلالأسيبويهيجل

لهممتحمسانراهكتاباتهمنجانبكلوفى.البصريين

متعصباكانأنهذلكمعنىوليس.آرائهمعنمدافعا

العديدفييوافقهمكانوإنما،البصريينوجمهورلسيبويه

أمامالأبوابيوصدأندونولكن،النحويةآرائهممن

.بالاتباعجديرةيراهاحينوالبغدادي!تالكوفيينآراءبعض

منلنفسههشامابنيختاركانمانحووعلى

منأيضالنفسهيختاركان،والكوفيةالبصريةالمدرمشين

كلهذلكفيولعل،الأندلسيةوالمدرسةالبغداديةالمدرسة

الأنصاريهشامابننشاط-الوجوهبعضمن-مايصور

السابقين.النحاةلاراءاستيعابهومدى،النحوي

أهمهامنكثيرةمصنفاتالعربيةفيحلف!وقد

لهاختطوقد.الأعاريبكتبعناللبيبمغنيكتاب

النحوأبوابعلىيقسمهلماإذ،إليهيسبقلمامنهجا

أفردهالأولالقسم:كبيرينقسمينقسمهبلالمعروفة

امشخدامهاموطرقوظائفهاوضح،والأدواتللحروف

عنفيهتحدثالثانيوالقسم.بهاالمتصلةالآراءحلىعرض

والمجرورالجاروأحكامالمتنوعةالأبوابوخصائصأحكام

ومن.الغريبةالعباراتوصورالنحويةالأبوابوحصائص

مطبوعوهو،مالكابنألفيةإلىالمسالكأوفحمصنفاته

قطربمالعربكلاممعرفةفيالذهبدثذورولهمرارا،

.الإعرابقواعدعنالإعراب؟الصدىوبلالندى

.الأمويالمؤيدانو:.الحكمينهشام

756أهـ،08-)913الرحمنعبدبنهشام

بنمعاويةبنالداخلعبدالرحمنبنهشامم(.697-

الدولةحكامثانيالوليد،أبومروانبنعبدالملكبنهشام

وبويع.ماردةأبوهوولاه،بقرطبةولدبالأندلمه!.الأمويةا

بالصلاحاشتهر.م787هـ،أ72سنةأبيهوفاةبعد

بمكانةالعلماءوتمتع.أحوالهموتفقدبالرعيةوالاختلاط

تزيينفيزادعبدالعزيز.بنبعمرفشبهعهدهفىعالية

عليهافأعلنفرنسا،غزتهالشهير.جامعهابناءوأتم،قرطبة

.م297هـ،أ77سنةفهزمهاالجهاد

فيراغباال!عداء،علىشديداشجاعاحازماكان

سيرةعنيسألوكانمساجد.عدةبنىموفقا.الفئ!

بقرطبة،توفي.سيرتهلحسنالناسأحبهالأقاليما.فيعماله

.الأولالحكمابنهوخلفه

-096أهـ،25)71الملكعبدبنهشام

دمشق،فيولد.بالشامالأمويةالدولةخلفاءمنم(.743

هـ-ا0)5عاميزيدأحيهوفاةبعدفيهابالخلافةوبويع

م(.723

فىعبدالعزيزبننهكلمرعلىحكمهبدايةفيسار

هذاعنالسوءبطانةصرفتهولكنوالا!شقامة،العدل

القبليةالعصبيةعهدهفيواستفحلت،أعداؤهفكثرالنه!

مثل،عهدهفيكثيرةفتنواندلعت.واليمانيةالمضريةبن

بنزيدبزعامةالكوفةفيوالشيعةالعراقفيالخوارخثورة

عليهافقضى،المغربفيوالبربر،عليبنالحسينبنعلى

وحنكته.ودهائهبحلمه

،الفراتعلىالرصافةإلىدمشقمنالخلافةمقرنقل

إلىحينمندمشقيغزوكانالذيأطاعونامنخوفا

الذمة.أهلمعاملةوأحسن،الدواوينبتنظجمواهتمآخر.
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وترجمت،الشامفيوالثقافةالعلمتعزيزعلىوعمل

،العراقفيالزراعةإصلاحعلىوعمل.عهدهفىالكتب

الزراعية،الأرضرقعةبذلكوزادت،المستنقعاتفجففت

.الغلاتفزادت

الجبهةفيكبيرةانتصاراتوحققرالفتوح،واهتم

الشامبلادوشهدتالخزر.بحرجنوبيوجبهةالرومية

.عهدهفيالأمن

الخلفاءلعهودنهايةعهدهوكان.بالرصافةهشاممات

الأقوياء.الأمويين

عبدالملك.بنيزيد؟الدولة،الأموية:أيضاانظر

م(.764-681اهـ،46-)61عروةبنهشام

حجةحافظإمام.العوامبنالزبيربنعروةبنهشام

وماتالكوفةإلىورحل،بالمدينةوعالقولد،فقيهمحدث

وزوجهوأبيهالزبيربنعبداللهعمهعنحدثببغداد.

ومالكشعبةعنهوحدثالزبير،بنالمنذربنتفاطمة

وغيرهم.-الثوريوسفيانعيينةبنسفيان-والسفيانان

له.ودعا-عنهمااللهرضى-عمرابنرأسهعلىمسح

الكتبفيمخرجوحديثه.حديث004نحولهشام

وغيرما.الستة

077هـ،245-)153عماربنهشام

الوليدأبوميسرةبننصيربنعماربنهشامم(.ء98

زمانهفيالشامأهلإمام.الدمشقيالظفريوقيل،السلمي

ومفتيهم.ومحدثهموقارئهموخطبهم

بالنقلاشتهرفصيحا،كانعامر،ابنقراءةرواةأحد

فضائل:كتابله.والدرايةوالروايةوالعلموالفصاحة

.القرآن

.هشامأبونمير،ابنانظر:ئمير.بنهشامأبو

.هشامالدستوائي،انظر:.الدستوائيهشام

.هشام،الفردوسيانظر:.الفردوسيهشام

.هشام،القروجانظر:.القروجهشام

هشامم(.981-؟هـ،402-)؟الكلبيهشام

ولد،الكلبيبشربنالسائببنالنضرأبيبنمحمدابن

وجهعلىيعرفولا،بالكوفةالهجريالأولالقرنفي

أكثرله.وفاتهتاريخفيواختلف،تارلميلادهالتحديد

)عشرةالجغرافيةالكتبمنهاكتابا،وخمسينمائةمن

،العربأحياءمنبالحجازمنتسمية:منها(مؤلفات

البلدانوكتابالكبير،البلدانوكتاب،الأقاليموكتاب

وتسميةالحيرةوكتاب،الأرضينقسمةوكتابالصغير،

العجائبوكتابالعباديين،ونسبوالدياراتالبيع

القرنفيكثيراالإدريسيعنهنقلالذيوهو،الأربعة

العجائب.كتاباسمتحتالميلاديعشرالثاني

موضوعاتفىكتبمنأولالكلبيهشامويعد

كتابيهأنعلى،العربجزيرةنطاقتتجاوزعامةجغرافية

لأنذلك،كبيرةشهرةأكسباهالأنسابوجمهرةالأصنام

التعريففيالأساسيةالمصادرأهميعدالأصنامكتاب

بنهشام،كراتشكوفسكيويضع،الجاهليةعرببأديان

اللغويالجغرافيالتراثكتابمقدمةفيالكلبيمحمد

الجاهلية.أخبارفيممتازأخبيراويعتبره

م(.828-؟هـ،213-)؟المؤرحهشامابن

،مؤرخ،المعافريالحميريأيوببنهشامبنالملكعبد

فىونشأولد.العربوأخبارواللغةبالأنسابعالم

وهذبهاإسحاقابن!ميرةاختصربمصر.وتوفي.البصرة

عنرواها.هشامابنسيرة:فيقال،باسمهاششهرتحتى

وهي.إسحاقابنانظر:.إسحاقابنتلميذ،البكائيزياد

أخبارفىمطبوعةالحميريةالقصائدوله،ومطبوعةمحققة

حميرملوكلمحىوالتيجان،الجاهليةفيوملوكهااليمن

وهبعن،سنانابنعن،موسىبنأسدعنرواه،مطبوع

وله،الغريبمنالسيرأشعارفىوقعماوشرح،منبهبن

ذلك.غير

أمريكاشرقيفيتوجدصغيرةبريةزهرةالهصطوفية

خصلةوالنبات.المكسيكخلبجعوحتىكندامنالشمالية

فىتنموالتيالضيقةالاوراقذاتالرقيقةالسيقانمن

الأزرقبنلونها،أذيناتأردغلهاالصغيرةوال!زهار.أزواج

أسماءالهصطونيةولزهرة.الفاغوالأرجوانيالباهت

المرتجفات.السيدات،البراءة:مثلشائعةأخرى

فىتتدرج.المرتفعةالأرضمنكبيرةقطعةا!

.ام0002منأكثرإلى11..منأقلمنارتفاعها

نجداأومرتفعاسهلاالاحيانبعضفيتشبهقدوالهضبة

.اللأرضمن

النجد،أوالهضبةمنانخفاضاأقلالسهلويعتبر

وهذه.عميقةودياناغالباالهضباتفيالأنهاروتشق

الغورمثل،كبيرةأغواراتكونالأحيانبعضفيالوديان

وتكون.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتأريزونافيالكبير

تصبححتىالتعريةبفعلالأحيانبعضفىمنحوتةالهضبة

فىكاتسكلجبالعلىيصحوهذا.جبليةسلسلة

الحقيقةفيهيالسلسلةوهذه،المتحدةبالولاياتنيويورك

شمماليفيالعلياالهضابإن.أليغنيهضبةمنجزء
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001ص!أظل!!ارتفاعهاويتراوح.المرتنكلعةالأرضمنشاسعحزءالهفبة

!مأخربيةاالأجزاءفيتوجدكولومبيا،مثلأمريكاوجنوبي

الأجزاءفيفتوجدالمنخفضةأ!ضاباأما.القارات

اشوحصجبالمابينمرتفعةهضبةوتقع.الشرقية

بوأجفيافيالهضبةوتحا!أأمريكا.شماليفيوسعييرانيفادا
وتوجد.الضخمةالإنديزجباللقمم،الجنوبيةبأمريكا

الهملاياجبالمنطقةفيالأرضاعلىالهضباتأعلى

وبعضالعال!ا.بسقفغالباتدعىوالتيآمسيا،بأواسط

منلأنهاأطناس،بالنسبةقليلةقيمةلهاالمرتفعةالهضاب

أجضائعاتبادليستحيلأو،يصعببحيثالوعورة

أ!دع!ات!صفىأضىاأ!مورةباملائماغيرالطقسأنفوقها،كما

تقعاشتيأعضاباو.الس!صانمنكبيرلعددالمعيشيةالحياة

للأغنامجيدةمراعالغالبفيهيمنخفضةمرتفعاتفي

الولاياتغرليفيتوجدالهضباتهذهومثلوالأبقار.

الأبلاشوهضاب.أمشرالياغربىوفيالأمريكيةالمتحدة

قيمةروا!مببهاالأمريكيةالمتحدةالولاياتشرقيفي

.الحجريللفحما

أكبرمنالسعوديةالعربيةالمملكةفينجدهضبةوتعتبر

2.ك!األف048حواليتببمساحتهاإذأحالم،افىالهضاب

ومتحولةمتبلورةصخورمنالهضبةمنالغربي11يتكون

صخورمنفيتكوناكشرقيقسمهاأماشمر.جبالتقعوفيه

اختيطوية!حبالالقسمهذاويضم.وجيريةورمليةرسوبية

نجد.لهضبةالفقريالعمودتعتبر

السهل.البامير،؟ميسا:أيضاانظر

.الكنديالدرعانظر:.لورينشيانهضبة

الإنسانجسما!مي(،ا)الحهارالثدييماتانظر:.الهضم

الهضم.عسرالهفمى؟الجهازواهعدة(بموالمريء)الف!

عصارةفييوجدهاضمإنزيم،الببسينأوالهضمين

تسمىموادإلىالبروتينيةالأطعمةبتحويليقوم،المعدة

التر!جبفيالإلريماتيشبهوالهضمدب.ببتيدات

بكونمفعولهإنإذتماما،مختلفةتأثيراتهأ!ن،الكيميائي

علىتأثيرلهوليس.المعدةبيئةمثلحمضيةبيئةفيأقوى

تجارياأ!ضمينامادةوتنتج.والكربوهيدراتالدهون

.الحبالسلسلةالهضا!تتبهالأحيانا!فرديرأم...م!أكتروم

وهناك.والعجولالخنزيرلمعدةاصيالمحاأنحشاءابتجفيف

تسهيلاتعاطيهايمكنالمادةأ!ذهتجاريةمستحضراتعدة

للهضم.

الأنزيم.بمالهضمىالجهاز:أيضاانظر

خاصيةله.فضيلونذوكيميافإ،عنصرالهفئيوم

أنهكما،الفلزاتأكثرتفوقبنسجة،النيوتروناتامتصاص

الهفنيومقضبانتستعملالألحمباباأ!ذهر.للتآح4مقاوم

للتحكما،النوويةالغواصاتداخلأضوويةاالمفاعلاتفى

التفاعل،سرعةتزدادفعندما.التفاعلسرعةمعدأ!!ي

بعضلامتصاصالمفاعلداخلإلىأصقضبانأهذهتدشع

منخفضاالتفاعلسرعةيصئمعدلوعندما.ناتأضيوتروا

المصابيحبعضفىالعنصرهذايستعم!!.القضبانترفع

المتوهجة.المصاليعأوبالغاز،الملونة

الزيركونمعادنفيعاللتركيزالهفنيومويوجد

الأكثرللعنصرمصاحبادائماالهفنيومويوجد.والباديلايت

الفيزيائيةخواصهفييشبههالذيالزركونيوموهوشيوعا

إنتاجعملياتفيشائعثانويمنتجوالهفنيوم.والكيميائية

الزركونيوم.

72،الذريوعدده3+،الكيميائيالهفنيومرمز

عندلممائلإلىويتحول.9478.1أسذرياووزنه

النوعيوثقله.م2046عندويغليم،2227

عالمالهفنيومكتشفا30سمكلفيأجرام31.3

جورجالمجريالكيمياءعالممعكومشر،ديركالفيزياء

فيكوبنهاجنمدنيةفي،أم239عام،هيفيسيفون

لمدينةاللاتينىالاسممنالهفنيوماسميأتي.الدنمارك

.الزركونيومالظر:.هفنياكوبنهاجن

(.السطح)قيا!اتالملتريالنظامانو:اوور.

وكتابعلماءثلاثةأنجبت-عائلةاسم!!كسلي،

بارزين.بريطاني!ت

عالمأم(.598-)1825هكسلىهنريتومالر

إلىمالواالذينمنوكانومؤل!.ومحاضرمشهورحيوان

أ!ضوي،ابالتطورالخاصةالتحليليةداروينتشارفىنظرية
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داروين،انظر:.عنهاودافعالنظريةهذهتومئفيأنهكما

.روبرتتشارلز

فيالإنسانمكانةوجوددليلمؤلفاتهبينمنكان

أم(؟)873وخطبنقديةمقالاتام(،)863الطبيعة

أم(.كما)877اللافقاريةالحيواناتتشريحفيالوجيز

(أم)868الطباشيرمنقطعةعلىعنوانهاالتيمقالتهأن

غيرالقراءلجمهوربالنسبةالتطورنظريةفيلرايهعرضاتعد

العلميين.

قدمفقدمشهورا.هكسليتعبيراتمنعددأصبح

وجودأنيعتقدالذيالشخصلوصفأدريةاللامصطلح

أبتكرأنهكما.إثباتهلايمكنالروحانيالعالمأوالله

منفقطتنشأالحياةأنليؤكدالأحيائىالنثوءاصطلاح

الأحيائى.النشوءانظر:.السابقةالحياة

حتىنفسهوثقف،لندنمنبالقربهكسليولد

البريطانية،البحريةفىجراحاأصبحثم.الطبكليةدخل

الهندوجزرالهنديالمحيطفيسنواتأربعوقضى

عادثم،الهلاميالسمكعنرائدأبحثاألفوقد.الشرقية

وقدجمئأنحائها.فىصيتهذاعقدأنهليجدإنجلتراإلى

عاممنالفترةفيالملكيةالمناجمكليةفيالتاريخدرس

الجمعيةرئيسمنصبشغلكما،أم855إلىأم854

.أم885عامإلىأم881عاممنالملكية

أم(.759-)1887هكسليسوريلجوليانالسير

قاممشهورا.أحياءعالمأصبح،هكسليتوماسحفيد

تحليلوحولالطيور()دراسةالطيورعلمعنبحثبتأليف

نمومعدلاتحولكذلكدراسةأعد.التجريبيالتطور

التيالنعسبلتحليلحسابيةطريقةوطور،الجسمأعضاء

فىهكسليأسهمام469عاموفي.الجسممنهاشكون

المتحدةللأمالتابعةوالثقافةوالعلومالتربيةمنظمةإنشاء

فيالمنظمةلهذهعاممديرأولاختيارهتموقد)اليونسكو(

إسهامهعنفارسلقبمنحأم589عاموفي،أم469عام

مقالات:هكسليمؤلفاتوتضمنت.العلميالتقدمفي

هـ.ج،مع)بالاشتراكالحياةعلمام(بم)239أحياء،عالم

النمومشاكلأم(بم39.أ-929عاميبينويلز..بج

مع)بالاشتراكالتجريبىالأجنةعلممبادئأم(،)329

والارتقاءللنشؤءالحديثةالنظريةأم(بم349بيرديج.ر.

ام(،)479الحديثالعالمفيالإنسانام(؟)429

ويلكيتيل.هـ.بمع)بالاشتراكالإنسانيةمحبمقالات

.عديدةشعريةوكتبأم(،469

رايسمعهدفيتعليمهوتلقيلندنفىهكسليولد

الفترةفيوذلك،الامريكيةالمتحدةبالولاياتتكساسفي

ذلكبعدأصبحثمام،169وأم129عامىبينما

.بلندنالملكيةالكليةفىألمشاذا

شقيقأم(.639-981)4هكسلىليوناردألدوس

اتسمتالذينالمؤلفينأكثرمنوكان،هكسليجوليان

مجموعاتثلاثنشر.عصرهفيبالتنوعالأدبيةحياتهم

يبدأأنقبلوذلك،كثيرةقصصايتضمنوكتاباالشعرمن

والتي،الرفيعالمستوىذاتالويفةالرواياتمنسلسلة

شهرته.فيسبباكانت

السلسلةهذهوشمملت

ام(،219)ييلوكروم

أم(،)239الغريبالقدش

القاحلةالأوراقهذه

الوجهإظهارم(،291)5

وهذه.م(291)8الاخر

علىهجوماتحملالكتب

هكسلى.لألدوسفياللإنجليزيألمجتمع

القرنمنالعشرينيات

الوجهإظهارروايةفيالشخصهمياتأنكما،العشرين

وأصدقائه.هكسلىحولتدورالآخر

والقيم،الإنسانيدمرالعلمأنيعتقدهكسليكان

روايتهفيالقلقهذاعنهكسلىعبروقد.أيضاالسياسية

جديدعالماسعمتحتالمجتمععلىهجوماتحملالتي

مجتمعايصفالشهيرالكتابوهذاام(.)329شجاع

ويقدسالتقدير،منحقهاالفردلكرامةيعطيلااستبداديا،

.لاتلاووالعلما

إلىنزحثم.سريبمقاطعةجودالمنجفيهكسليولد

العشرينالقرنثلاثينياتأواخرفيالمتحدةالولايات

.هناكحياتهبقيةوقضى

تسكنكانتقديمةوجماعاتقبائلالهكسوس

فيالقديمةمصرفيوأستقروا،القريبةوالمناطقفلسطين

فيالسلطةعلىوأستولواالميلاد.قبلعشرالثامنالقرن

احتل.الملوكالفراعنةمنوأخذوهاتدريجيامصر

مصرإلىأدخلوا..مأق057عامحتىمصرالهكسوس

وأسلحةالخيولتجرهاالتيالحربيةوالعربةالحصانمرةل!ول

.والقلاعالحصونمنجديدانوعاأقامواوربما،جديدة

إمبراطوريةبناءعلىبعدفيمامصرالتغيراتهذهساعدت

اسمالأحيانبعضفىالهكسوسعلىيطلقوكان.واسعة

تعنىهكسوسالمصريةالكلمةولكن،الرعاةالملوك

زعماء.

القديمة.مصرأيضا:انظر

الجبلويقعأيسلندا.غربيجنوبفيبركانيجبلهكلا

مأ،194ويرتفع،الشاطئمنكم32حواليبعدعلى



كهةفا،لهكلبريا11،

اليلاديعشرالثانىالقرنومندالبحر.سطحمستوىفوق

هدأتوقده!سلا.شيبركانياثورانا18حواليحدث

من92يومثورتهقبلقرننحوالرئيسيةالبركانفوهة

شهرا.13لمدةثورانهوا!متمر.أم479عاممارس

وامتد2،كم93مساحةعلىالبركانيةالحمموانتشرت

فنلندا.إلىوصلحتىالبركانيالرماد

صعيرة،ثمرةاله!طبريفاكهة.ف!اووي،

أزرث.أؤأسودإماوأ!نها،شجيرةعلىتحمومستديرة

أواخرفيتنضجصلبةبدورعشرةعلىالواحدةوتحتوي

صناعةفيالمتحدةالودلاياتشرقفيوتستخدم.الصيف

ب!تالنموالمكتملالمباتطولويتراوح.والمربىالفطائر

خضراءأوحمراءأوبيضاءأزهاراوتنبتمترا،2و.،ه

.الحمرةإلىتميل

الأسود،الهكلبريهيشيوعاالهكلبرينباتاتوأكثر

أجة.الشماأمريكاشرقأنحاءجميعفيفطرياينموالذي

اشمليةالتربةذاتحزئياالمظللةالمساحاتفينموهويزدهر

وهو،الأزرثاأ!صلبرياأما.المتحللةبالنباتاتالختلطةأو

أحساحلياالسه!!طولعلىاساسافيوجدالأنواعأحلى

تنمووهي.طلسي9أ1المحيصأعلىالمطلالمتحدةللولايات

المتحللة.النباتاتببقاياالختلطهةاشطبةالتربةفيأيضا

الواسعةالعليقثمارمنمتباينةبأنواعالثمرةهذهوترتبط

.البريوالتوتالدبعنبمثل،للاكلوالقابلةالانتشار،

في،طروادةملك،كبريامالثانيةالزوجةكانت!!يويلأ

منالعديدولريامهحيوبةرزقتوقد.اليونانيةالأساطير

و،رس!.هيكتورهماطرواديانلطلانبينهم،الأطفال

الحربأثناءأبنائهامنأحديدوازوجهامقتلوتسبب

لها.كبيرةمعاناةفيالطروادية

أهديت،اليونانيدفيطروادةمدينةوقعتوعندما

إلىأوديسوسروأبحر.أوديسوساليونانلقائدرقيقاهكيوبة

قتلقدبوليميستورالملكأنهكيوبةاكتشفتحيثتراقيا،

إلىبوليدوروسإرسال!مبقوقدأبنائها.أصغرلوليدوروس،

طمعاقتلهبوأجميستورأنإلا،الحربأثناءأسلأمانبوليميستور

امشدرجتوقد.معهالشابالرجلأحضرهاالتياكثروةفي

هكيوبةقتلتوهناكخيمتها.إلىوابنيهبوليميستورهكيوبة

وتحولتبوليميستور.عينيوفقأت،الطفلينووصيفاتها

أمحينين.امتقدكلبإلىبعدفيماهكيوبة

بريطانياموانئمنوواحدةكبيرةصناعيةمدينة!

نسمة.002252سكانهاعدد.الرئيسيةالصناعية

حكممنطقةوهيهل.أبونكنجستونالرسميواسمها

الملحقةالتسهيلاتوتشملهمبرسايد.مقاطعةفيمحلي

وأرصفة،السمكوأرصفة،الحاوياتأرصفةهلبميناء

روتردامإلىهلمناليوميةالعباراتوتبحر.العبارات

مجموعةهلفيتوجد.ألمسخفضةاالأراضيفيوزييبرج

منتجاتهاوتشمل.المنتجةالصناعاتمنمتباينةكبيرة

أ!رق.واوال!جميائياتالإسمنت:المهمة

وايكمستوطنةالأولإدواردتملك،ام432عامفي

وقدوهمبر.هلنهريالتقاءنقطةعندأ!اقعةاالتجارية

الانالميناءويمتد.إنجلتراشرقيأسشمالميماءاستخدمت

نهرلمصبالشمالىأصشاطئاطولعلىك!ا11حوالي

في،جامعيةكليةبوصفهاهلجامعةأ!سمتوقدأ!مبر.ا

.أم!27عامه!ط،

همبرسايد.أيضا:انظر

عالمأم(.779-1)886.!آرتشيبولدهل،

جائزةعلىحصلالأعفعاء،وظائف!علمفيمحتمرإنجليزي

وظائفمإختصاصيمشاركةالطبفيأم229عامنوب!!

ذكيةأساليبهلاستخدم.توميرهوفأرالألمانيالأعضاءا

الحركةأثناءالأكسجينامشهلاكوقياسالحرارةتوأ!دلدراسة

فيحراريةتغيراتقياسعلىتجاربهاشتملتوقد.العضلية

أجزاءتستعرقالدقةغاية

!!.الثانيةمنصغيرة

-3رفيغيانآرتشيبولدولد

فيودرسبريستولفيهل

!ع!!!لمأوعملثمبردججامعة

مم!-وظائفلعلمأستاذا

!"جامعاتفيالأعضاء

خطوأستاذاوكمبردجمانحثسشر

المل!صةالجمعيةفيللبحوث

هلف.أ..لندنفى

عنكم84تبعد.التاريخيةالذهببلدةإئدهل

منبالقربوتقعبأستراليا.ويلزنيو!عاوثفيباتهيرست

علىتهافتحدثأم،851أغسطسوفي،توروننهر

وهولترمانبييراكتشفوقدتامبارورا.إقليمفيالذهب

للذهب.الحاملةللمادةالعالمفيمتكاملةمجموعةأكبر

،المعادنمنوغيرهاالذهبمنالكميةهذهوزنو!طد

منكجم.03139علىواحتوتكجم،421.235

الذه!.

بريطانيةمرشدةأم(.129)1838أوكتا!ياهل

الخدمةوميادينبالرسممهتمةحسانت.الإسكانمجالفي



111هل،كوردل

مشغلاأدارتعاما،41عمرهاكانوعندما.الاجتماعية

طريقعننفسهالوقتفيوصارتالفقيراتللبنات

وقدرسكين،جونالمشهورالفنيللناقدتلميذةرسمها

عامالفقيرةالأحياءفيالعقاراتبعضرسكيناشترى

هذهفأصلحتعنها،مسؤولةأوكتافياوجعلأم864

فيوتولت.ثقافيةمزاياالمستأجرينوأعطتالعقارات

علىسكانهاعدديزيدعقاراتإدارةالمناسبالوقت

ظروفتحسينالممكنمنبأنهتؤمنهلوكانت

يعيشونالذينهؤلاءمساعدةأمكنماإذافقطالمساكن

وقد.الجميلةالأفمياءوتذوقتقديرعلىالمساكنهذهفي

وألمجلسالخيريةللمؤسساتالمركزيألمجلسفيخدمت

تؤمنتكنلمولكنهاالفقراء،إغاثةلقوانينالملكي

العلاقاتعلىتركزكانقبل.المنظمةالخيريةبالمؤسسات

الذاتية.والمساعدة،العمليةالأشغالومزاولة،الشخصية

مافيكلفعلتوقد،والإبدأعبالجمالتؤمنوكانت

منللندنالأخضرالحزامعلىوتحافظتؤسس!لكيوسعها

رياضية.وملاعبعامةحدائق

.لندنفيهلولدت

سويديأغانكاتبأم(.519-)9187دجوهل،

عنالأمريكيةالعماليةالحركةأهدافنشرعلىعملالمولد

عاموفىهاجلند.جويلالحقيقياسمهوكان.أغانيهطريق

مكانمنتنقلحيثالمتحدةالولاياتإلىسافر،أم209

.الأعمالمختلففيمشتغلاآخر،إلى

العالمعمالبمنظمةهلالتحقتقريبا،ام019عامفي

استبدالتريدكانت،عماليةمنظمةوهي،الصناعيين

وقد.العمالبمجتمئديرهالأمريكيالاقتصاديالنظام

كتابةطريقعنالصناعيينالعالمعمالمنظمةآراءهلنشر

أحسنومن.الشعبيةالنغماتذيالمثيرالغنائيالشعر

العبد.المنصر،؟العماللاتحادالخائنجونزكاسي:أغانيه

ليكسولتفىالمحلفينهيئةأدانتهأم،419عاموفى

عليهوحكمتالرجالمناثنينباغتياليوتا،فيسيتي

جميعمنالمهتموناحتجالحكماستئنافهوأثناء.بالموت

الأمريكىالرئيسحاولوقد.الحكمهذاعلىالعالمأنحاء

حياته،إنقاذالسويديةالحكومةوكذلكولسونودرو

حياتهأسلوبوكان.بالرصاصرمياأعدمقدكانولكن

وأخيرا،العمالإلىغنائيةمآثرمنقدمهوما،النظامىغير

أمريكيا.شعبيابطلاجعلهقدالمثير،موته

أم(.087-018)2أوكتافيوسدافيدهل،

وكان.الأشخاصوصورالطبيعيةللمناظرأسكتلنديرسام

التشكيلي.التصويرفيالضوئيالتصويراستخدممنأول

مأرعنوانتحتطبيعيامنظرا06منمجموعةورسم

م(.1481)الحراجمق

سنواتعدةوعملتايسايد.بإقلي!،بيرثفيهلولد

الاسكتلندية.الملكيةللأكاديميةسكرتيرا

نيبريطا.(م9781-5971)رولالدلسيرا،هل

نظاموكانالواحد.البنسفئةالبريدطابعمبتكربأنهاشتو

بنظاميعملعشرالتالممعالقرنبدايةفيالبريطانيالبريد

الذيالشخصوكان.الخطابوزنحمسبللأجورمعقد

رسالتهوفيالبريد.أجرةيدفعالذيهوالخطابيتسلم

أم(،)837الريد!تبإصلاحعنوانتحتكتبهاالتي

يبدأ،الخطاباتإرسالنظيرمحددسعروجودهلاقترح

يتمأنواقترحبريطانيا.داخلمسافةأيعنواحدبنسمن

شمكلفيالأجرةتحصيل

أدخلوقدالطالغ.قيمةد!

البنسفئةمنالبريدطابع

لذلكونتيجة.ام084عام

الناسمنالكثيرصار

إرسالعلىقادرين

حققوقد.الخطابات

منالبريطانىالبريدمكتب

السيررو!ندهلعنب-أر،!ذلك

فىالهائلةالزيادةطريق

13ر...قدرهامنحةهلمنحوقد.الخطاباتحركة

جنيه2!...قدرهذلكبعدومعاشئاإسترلينيجنيه

.العامفياسترليني

يدرسوكانبانجلتراكيدرمنسترفيهلولد

مديراوأصبح،برمنجهامفيوالدهمدرسةفيالرياضيات

منالبريدمكتبفيرسميةمناصبتقلدوقد.للمدرسة

.أم486عامإلىام846عام

أمريكى،دولةرجلم(.91?-1871)كوردل،هل

منلجهودهأم459عامللسلامنوبلجائزةعلىحصل

خارجيةوزيرمنصبيشغلكانبينما،السلامأجل

ومن.ام449عامحتى3391عاممنذالمتحدةالولايات

بينالجوارحسنممياسةجعلأنهمنجزاتهأكبربين

وقد.جدوىذاتاللاتينيةأمريكاودولالمتحدةالولايات

الشعوبجميعبينترابطإلىأدتتجاريةمعاهداتحقق

لأمريكية.ا

المحيطفيالحربيتجنبأنكذلكهلحاول

اتهم،أم419عامفىهاربربيرلهوجمفعندما.الهادئ



لهلالا211

وسابورونومورا،سابوروكيتشياليابانيينالسفيرين

فيرائدةشخصيةوكان،اليابانبخداعكورومعو،

هيئةإقامةفكرةهلتصوروقد.الحربوقتالدبلومامسية

عامفييستقيلأنوقبل.السلامأجلمنالمتحدةالأم

أ!استكمافيساعد،الصحيةحالتهسوءبسببأم449

.المتحدةبالأمالمتعلقةالأولىالخطط

مقاطعةباسماالان)المعروفةأوفرتنمقاطعةفيهلولد

فيالقانونمدرسةفيتخرجوقد،تنيسيبولاية(،بيكيت

بتنيسي،التشريعيةالهيئةفىخدماتهوقدمكمبرلاند،

الأسبانية-االحربفيبارزاقائدابوصفهوحارب

في)تنعقدالطوافةالمحكمةفيقاضياكانكما،الأمريكية

تسيسى.في(مختلفةفترات

مجلصرفيعضوأهلالتخ!،أم709عاموفي

ي!الدحلضريبةو!!انولىثم،المتحدةالولاياتنواب

لضريبةام619قانونأيضاوضعكما،أم139عام

هلناصر،ولسونودروأتباعمنوكواحد.الإرث

الاقتصاديالتعاونلبناءكأمعاسالمنحفضةالتعريفة

الدولي.

شيالديمقراطيةالقوميةأطجنةارثيسمركزهلوشغل

فيعضواانتخبكما.العشرينالقرنمنالعشرينيات

عسدمارأم039عامفيالمشحدةالولاياتشيوخمجلس

كعسبفيعاون،الديمقراطىالقوميأم329مؤتمرانعقد

الجمهورية.لرئاسةروزفلتد.فرانكلينترشعيح

أيضا--وهوالشهر،منسئليالإلىأعمراغرةالهلال

إلىمنهوالعشرينالسادسليلةمنالشهرأواخرفيالقمر

)هلال(جيمالأهلةلفظالكريمالقرآنفيوردوقدآخره

للناسمواقيتهيقلالأهلةعنيسألونك):تعالىق!رأ!هفي

الشهر،أولفيضعيفايبدوفالهلال.!18:المقرة!والحج

كماله،إلىالنقصفييشرعثما،نصفهإلىيتزايدثم

منعباداتهممواقيت-بذلك-الناسليعرفوهكذا،

وما،والكفاراتالزكاةمواقيتثم،والححاصةالصيام

يمة.ال!صال!يةماعنتهوهذا.ذلكسوى

أ!لالايتخذون-الحديثالعصرفي-والمسلمون

الدولبعضأعلامعلىصورتهفتظهر،لهمشعارا

أيضا.شعاراالطبيةمؤسساتهماتتخذهكما،الإسلامية

.الهجريالتقويم:أيضاانظر

جنوبفىالهلالشكلعلىمنطقةالخصيبالهلال

الأبيضالبحرمنالتاريحيةالمنطقةهذهوتبدأآلمميا.غربي

عندوتنتهى،والفراتدجلةنهريبينماوتمتد،المتوسط

أولىأصمسومريوناأنشأالمنطقةهذهوفي.الخلئالعربى

اورريئالصحراءحولأرصهاتلتىتاريحيةممصقةالخصيبالهلال

مذالعالمحصاراتأولىا!سومريوداصي!اأشأآسيا،عرليحمو!ش

قديمةحصاراتالممطقةحدهشطهرتسدأنعاء.د!..حوالى

.حرىأم!صة

عالمأطلق.سنة5/5..حواليمنذأصمالعاحضارات

الهلالاسماالمنطقةعلىبر!عتدجيمسالأمريكيالاثار

،الشعوبمنبعدهمجاءومنالسومرليند!نالخصيب

وخصبة.مرويةزراعيةأرضاألمنطهقةامنجعلوا

منطقةفيأيضاعاشتالتيالأخرىالشعوبومن
والأليلانيونالاشموريونوح!صتها،الخصي!صأعلالا

والفيسيقيون.والميتانيونأمحبرانيونوا

عنانبثق،الميلاديالعشرينالقرنثلاثينياتوشي

أساسعلىش!سلدممياسيحزبالحصيبالهلالفكرة

شكل.الاجتماعيالقوميأحسورياالحزبسميقومي

سورياإقليمليشملكذلكإقليميأساسعلىالحزبهذا

هيونجمفالخصيببالهلاليوصفكانالذيالطبيعية

ذلكمنجزءاالجزيرةتلكاعتبرتإذ،قبرصجزيرة

عنأررينافصلعلىالحزبهذامبادئوركزت.الإقليم

الأمبينمكانتهالتتبوأوقوميتهالمموريانهضةوإحياءالدولة

مواطنيهامصالحترعىقويةمستقلةدولةوإقامةكافة

.الأخرىالعربيةالدولبقيةمععربيةقوميةجبهةوإنشاء

اللبنانيوالسياسيالصحفيالحزبهذامؤسسوحصان

.سعادةأنطهوان

السياسيةالأحزاب؟سعادةأنطوان:أيضاانظر

سوريا.،آسيابمتاريخعلبنان،العربية

1325هـ،597-725)الربعيهلالابن

الربعيهلالبنعمربنأحمدأحباساأبوهوأم(.393

تولى.مالكيوفقيهالقضاةقاضي.هلاللابنالمعروف

عنالعلموتلقى،عصرهعلوممنكثيرفيوشاركالقفعاء

إلىالحاجبابنطريقمنبسنداجازهحتىالخلطةابن
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رستموابنالمراكشىعمرابنعنوأخذ،مالك

بينهممنجماعةعنهالعلموأخذ.وغيرهمالإسكندري

حسن.وأخوهفرحونابن

علىشرحانالفرعى،الحاجبابنشرح:كتبهمن

ابنكافيةشرح،الكرسيايةتفسيرعلي؟الأمختصره

الحاجب.

.هلالأبو،العسكريانظر:.العسكريهلالأبو

والجلى.المربىانظر:.الهلام

الخشن،القصيرالصملبالشعريعنيمصطلحالهلب

!ذاويصئ.الفرشاةمنمختلفةأنواعفييستخدمالذي

.الحيوانشعرمنالخشنةالفرشاةمنالنوع

مثل،،كيميائيةموادمنالأخرىالشعوروتصنع

المغلى،الماءفىصلبةالصناعيةالشعوروتظل.النيلون

.الحيوانشعرمنأكثر،الكيميائياتتأثيرعادةوتقاوم

أنواعوأهمأكبرالهلبوتسمك.سمك،الهلبوت

وينتصي.الباردةالمياهفيالهلبوتيعيع!.المسطحالسمك

مسطحبجسمويتميز،المفلطحةالأمعماكمجموعةإلى

علىالعينانتقع.الرأسمنالجانبنفسعلىوعينين

الأيعسرالجانبأما،الداكنالبنياللونذيالأيمنالجانب

منوهو.الشماليةالبحارفيالهلبوتيعيش.أبيضفلونه

أحياناالأنثىوزنيصل.العظميةالبحريةالأسماكأكبر

كجم.أ08إلى

السمك،منالنوعهذألاصطيادال!ميادونيستعمل

وبعد،قصيرةأبعادعلىطويلبحبلمربوطةقويةكلابات

كما.ألمحيطقاعفيتدلى،الكلاباتعلىالطعموضع

هذالاصطياد،المجزفيةالشباكالصيادونيستعمل

الأنثىفتضعجدا،خصبالهلبوتوسمك.السمك

يعيشالغداء.!يالمستحدمةالأسماكمنهامنوعالهلبوتسمك

الجانبفىالعينينوكلامسطحجسمذووهو.الشحاليهالمياهفي

الايمن.

موسمفيبيضةمليونيمنأكثر،كجم09تزنالتي

.الوللادة

المفلطحة،السمكة،السمكعناعةأيضا:انظر

.الأسماك،المفلطح

أعمالرجل.م(9791-1)887دكونرا،هلتون

رجلأشهرالأحيانبعضفيعليهيطلقكان،أمريكي

هلتونفنادقمجموعةأسصالذيوهو،العالمفيفنادق

فيالفنادقإنشاءفيبدأأم،489عاموفي.أم469عام

وبحلول.وبرلينوطوكيو،ومدريد،،إسطنبولمنكل

فنادقهمجموعةضمت،العشرينالقرنستينياتمنتصف

73فيفندقا4.والمتحدةالولاياتفيفندقا04منأكثر

العملياتأصبحتام،679عاموفي.الأخرىالدولمن

الجويةللخطوطتالغفرعبمثابةهلتونفنادقلشركةالدولية

للأدبروكس.مملوكةالآنوهي.العالمعبر

نيوفيأنطونيو،سانفيهلتوننيكولسنكونرادولد

سلسلةأولبدأ،الأولىالعالميةالحربوبعدمكسيكو.

إلىنشاطهمدثمونيومكسيكو،تكساسفيلهفنادق

وإلى،ام439عامونيويوركأم929عامكاليفورنيا

وهوستيفينز،فندقاشترىحيثأم،459عامشيكاغو

.هلتونكونرأدإلىاسمهوغيرحينئذ،العالمفىفندقأكبر

أمريكي،روائي.(-م291)3جورلصهلر،

-22امسكالمضحكةالطويلةلقصتهالشهرةاكتسب

بعضتميزالتىالسخافاتالعنوانويصفأم(.619)

هو-22امسكفيالتنظيموكان.المعقدةالتنظيمات

الثانية.العالميةالحربأثناء،الطويلةالقصةأعدوقد.الجيش

الأمريكيين،الضباطأحد،يوساريانعنتتحدثوهي

للحفاظالمناورةعلىومقدرتهوسائلهعلىاعتمدالذي

هلرووصف.منطقيوغيرسخيفنظامداخل،هويهعلى

التهيالنفسيةالضغوطام(،)749مماشيءحدثفي

مثلجيدرواشهوتصف.أمريكيأعمالرجلواجهها

لأستاذوالمهنيةالشخصيةالمشاكلأم()979الذهب

لاشيء،فوجلسبيدمعهلر،كتبوقد.أمريكيجامعي

معركتهتحكيأ!لرذاتيةمعيرةوهيأم(،)869يفحك

الشلل.مرضضد

وكاتبمدرسا،وكان.نيويورك،بروكلينفىهلرولد

.مجلاتترويجومدير،إعلانات

سكانهاعددمدنها.وكبرىفندنداعاصمةهلسئكي

الحضريةالمنطقةسكانعدد.نسمة471484

الرئيسيةالموانئإحدىهلسنكىوتعد.نسمة329و376
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حواكطويس!ش،والثقافيةالتجاريةالحياةوقلبللدولة

وتمإلمدينةوضواحيها.هلسنكيفىالفنلنديينمن0%2

لتمبهوتحتلخلئفنلندا،علىللبلاد،الجنوليالشاطئعلى

.أخرىحزروعدةجزيرة

واسعة،خلابةطبيعيةخلجانمدينةهلسنكيتعد

القديمةالمبانيبينالتباينويضيصمشجرةوشوارعها

مجلسويمميدان.أخرىفتنةفتنتها،إلىوالجديدة

المبانيمنالعديدوبه،القديمةالمدينةوسطفىالشيوخ

عشرالتاسعللقرنالمميزالتقليديالنمطعلىالمصحممة

تقعر.أ!ثريةوكاتدرائيةالحكومةقصرويضم.الميلادي

محلسميدانغربىهلسنكيفيالرئيسيةالتجاريةالمناطق

بعضصممهامبانيالجديدةالمدينةأحياءوتشمل.الشيوخ

س!صانمعظمويعيش.العصريينالفنلنديينالمعمارلين

تحول،العشرينأغرنامنتصفومنذشقق.فيهلسنكي

منكبيرعددوانتقل.مكاتبإلىأصشققامنالعديد

لتخطيطرائعةأمثلةتضم،محتلفةضواحإلىالسكان

.المدن

وجامعةأضقنيةاالجامعةهلسنكيفيالجامعاتوتشمل

العديدالمدينةوفي.الرئيسيةفنلنداجامعةوهي،هلسنكي

والمتاحف.أسفنوناعرضوصالات،المسارحدورمن

والتزحلقومتنزهاتهاجزرهافيالقوارباسعتخدامويمكن

.أخرىرياضاتوممارسة،والسباحةالجليد،على

فيأو،الح!صمةدواوينفيالمدينةسكانمعظمويعمل

انخفضتوقد.الحدماتوفي،الاتصالاتأو،التجارة

أإالمديمةمرالمنتجينانتقالمعالصناعيةالعمالة

لسهولة.المرورتحكد!قتسمح،واسعةيهمشوارهلسنكىوسط

الصناعيةفنلندامنطقةظلتهلسنكيأنإلا.الضواحي

والملابس،،السيراميكالرئيسيةمنتجاتهاوتشمل.الرئيسية

النقى،والسكر،الأبلكاشوخشب،أ!رقوا،والمعدات

والسفن.

هلسنكىالسويدملكالأولجوستافالملكبنىوقد

فيحروبعدةوالسويدروسيادخلت.أم055عام

عشرالثامنالقرنحتىعشرالسادسالقرنمنفنلندا

.القتالذلكفىمرتينتقريبافنلمداودمرت،الميلادي

عامالروسىإلىأ!سويدياالح!صممنالمدينةوانتقلت

عاصمةهلسنكيالأولألكسندرالقيصروأعلن.ام908

لتخططوالمئالنطاقووصئرنامجاأم281عاملفنلندا

ميدانحولالجميلةالمبانيمنالعديدوشيد.المدينةوتشييد

العشرين،القرنوفي.الوقتدلكفيالشيوخمجلس

علىسكانهايزيدصناعيةمدينةهلتصأصبحت

نسمة.000.001

عامروسيامناستقلالهاعلىفنلنداوحصلت

أهميتهاوزادتهلسنكىمنطقةسكانوزاد،ام179

مقرا،اليوم،هلسنكيوتعد.الحينذلكمنذالتجارية

اجتماعاتمركزافتتاحوتم.العالميةالمؤتمراتمنللعديد

.أم759عامكبير،بيانوشكلعلىشيدرائع

فنلندا.:أيضاان!

معاهداتهلسنكياتفاقيات.اتفاقياتهلسئكي،

خلالأوروبافيوالتعاونالأمنمؤتمرأجهاإتوص!!دوأجة

أولاها.العشرينالقرنمنوالثمانينياتأصسبعينياتا

أوروباشرقدولبينمتزايداتعاوناتضمنتأهميةوأكثرها

)سابقا(،السوفييتيوالاتحادكندا،ووقعتوغربها.

معظمهاأخرىدولة32و،الأمريكيةالمتحدةوالولايات

أولبفنلندا،،هلسنكيفىالرئيسيةالاتفاقيةعلىأوروبية

.أم759أغسطس

الختاميالعقدهوالرئيسيةللاتفاقيةالرسميالا!عم

علىالاتفاقيةواشتملت.أوروبافيوالتعاونالأمنلمؤتمر

تحقيقفيفشلتأنهاإلا.الموضوعاتم!كبيرعدد

المصاحبةالعالميةالتوتراتحدةتقليلوهوهدفها،

الدولاعترافالاتفاقيةونئكلن.الباردةللحرب

التيالشرقيةأوروبابحدوداللامرنهايةفي،الغربية

.ام49ءعامالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدوضعت

حقوقباحترامالموقعينكلوعد،ذلكإلىبالإضافة

والعقيدةالتفكيرحرياتذلكفيبما،الإنسان

التعاونزيادةعلىأيضاالموقعونوافقكما.لمواطنيهم

الصحفيين،حقوقوحماية،والثقافيالاقتصادي

التعليمي.وتشجئالتبادل
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للاخرينالاتهاماتالبعضوجه،النهائيالتوقيعوبعد

السوفييتيالاتحاداتهمذلك،مثال.الاتفاقيةبنودبانتهاك

التيالاتفاقبنودأحدبانتهاكالغربيةالحكومات)سابقا(

للدولالداخليةالشؤونفيالتدخلمنالدولتمنع

الغربيةالحكوماتإن،السوفييتيالاتحادوقال.الاخرى

ولقوىالروسلليهوددعمهاطريقعنالاتفاقيةانتهكت

أثارتالغربيةالدولأنإلا.الشيوعيةالدولفيالمعارضة

لأفغانستانالسوفييتيالاتحادغزوتدينالاتفاقيةشروطأن

المشاعرألهبتهلسنكياتفاقياتأنويعتقد.أم979عام

والاتحادالشرقيةأوروبافيالإنسانبحقوقالمطالبةالعامة

عصفتالتيالديمقراطيةبالثورةعجلمما،السوفييتى

السلطةعنوأزاحتهاالبلدانهذهفيالشيوعيةبالأحزاب

القرنمنالتسعينياتوأوائلأم989عاممنبدءا

وتفككهالسوفييتىالاتحادانهيارذلكتبعوقد.العشرين

بينالعلاقاتالأحداثهذهوطدت.ام199بنهاية

وشرقها.أوروباغربفيالدول

وأيرىأنهيتخيلبهاالمصمابتجعلعقليةحالةالهلوسلأ

تشيروقدلها.وجودلابأشياءيشعرأويتذوقأويسمع

يسفوقد.جسمانيأوعقليخللوجودإلىالهلوسة

حرمانهعندتصوراتيرىأوأصواتا،الطبيعيالشخص

تأثيرتحتأوالانفراديمما،الحبسحال!تفي،المحفزاتمن

العقاقير.أنواعبعض

العقلية.الأمراصأيضا:انظر

إفريقيا،جنوبفيالبريةللحيواناتمحميةهلوهلووي

منالشمالإلىكم028بعدعلىناتالكوازرولوربمنطقة

مختلفةبأنواعيتمتعشعهير،مسياحيمنتجعوهي،ديربان

هكتارألف23حواليتبلغمساحةوتفترش،الخدماتمن

بهاالمطرسقوطمعدلويصل،معتدلبمناخوتمتاز.مربع

.عامكلسم75إلي

السوداءالخراتيتمنبحيواناتهاهلوهلوويوتشتهر

وقرودالظباءمنأخرىبحيواناتتحظىكماوالبيضاء

وأفراسوالزراف،والتمامميح،والجواميسوالشيتا،،البابون

بأنواعأيضاوتحفل،الوحشوحمرالرقطاءوالنمور،النص

والزواحف.الطورمنمختلفة

الذيالنهراسعمإلىأصلهفىالمحميةاسمويرجع

هلوهلووي.نهووهوخلالهاينساب

علىوتطلقالزولولغةفيوأردةهلوهلوويوكلمة

النهر.شاطئعلىتنموالتيالزاحفةالنباتات

تخصميصهاتمالتيالمناطقأولىمنهلوهلووي

منإفريقياجنوبفيالفويةالحياةحيوأناتعلىللحفاظ

معظمالصيدولصوص،الصيادونأفنىولقد.الانقراض

الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفي،المنطقةفيالحيوانات

وتم،محميةإلىهلوهلوويتحويلأم598عامفيوتقرر

.ام798عامفىذلك

مكتشفم(.8321-971)2هدريهلير،

)ولايةتسمانيافيميرسينهرمنطقةاستكشف،ألمشرالي

وقد.أم682عامفىبأمشراليا(الأستراليالكومنولث

أرضايجداأنالرجلانوحاوللوريمر.كليمنتصاحبه

أجبراوقدديمينز.فانأرضلشركةالماشيةلرعيمناسبة

نأوسجلارونالد،تيإممنبالقربللخلفالعودةعلى

فالنتينس.سانتهضبةناحيةجيدةأرضاهناك

واكتشفالأرضهذه،أم827عامهلير،واممتكشف

نأوأوصىوآرثر.هليرونهريوهامبشاير،سريمرتفعات

مخرجاتسمانيا،،بيرنيالحاليالموقع،بايإيموتكون

.عدةومساراتطرقاأيضاشيدكما.للاستيطان

وبحرمرمرةبحربينلمضيقلممابقاسمهليسيوت

أطلقوقدبالدردنيل.حالياالمضيقذلكويسمى.إيجة

آثاماس،ابنة،الأسطوريهيليامممنهيليسبونتاسم

منفريكسوسوشقيقهاهيليهربتفقدثيعسالي،ملك

ذهبي،صوفلهكبشعلىالبحرعبروطارا،أبيهمزوجة

الأساطير،لإحدىوطبقاالماء.فيغارقةهوتهيليلكن

ليرى،ليلةكلهليسبونتمضيئفييسبحأجاندركان

يعشقها.كانالتيهيرو

.ولياندرهيرو،الدردنيل:أيضاان!

القديمةمصر،كليوباترامسلتا:انظر.هليوبوليس

.()صورةلهيروغليفيةا؟(لخريطة)ا

عنإشاراتإرسالفييستخدمجهازالهليو!جرا!

استخدمتوقدمرايا.أوبمرآةالشمسضوءانعكاسطريق

القرنأواخرفيالهليوجرافالدولمنعديدجيوش!

.الميلاديالتاسععشر

مثبتة-مرآتانأوللرؤيةقصبةمعمرآةللهليوجرأف

متحركغطاءأوشحاشةوتثبت.قوائمثلاثةمنحاملعلى

كانتوإذاآخر.حاملعلىالصادرةالومضاتلاعتراض

إلىمباشرةالمرآةمنأشعتهاتنعكعر،المرسلأمامالشمس

ضبطفيالرؤيةقصبةالمرسلويستخدم.الاستقبالمحطة

خلفالشمس!انتوإذا.المستقبلمعالوميضخطي

الثانيةومن،للثانيةالأولىالمرآةمنأشعتهاتنعكسالمرسل

بوساطةالمستقبلمعالوميضويضبط.المستقبلإلى
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وطويلةقصيرةومضاتهيئةعلىالرلحمائلوترسل.المرآتين

نقاطالومضاتتمثل.وغلقهالمتحركالغطاءفتحطريقعن

.مورس()شفراتإشاراتوشرط

الهليوجرافإشساراترؤيةيم!شالتيالمسافةتعتمد

وحجم،المعترضةغيرالرؤيةوطولالجو،صفاءعلىمنها

رؤيةيمكن،العاديةالظروفوفى.المستخدمةالمرايا

عنكثيراوتزيدالمجردةأعينباكم48بعدعلىالوميض

)التلسكوب(.بالمقرابهذا

.شاراتإ،مورس:أيضانظرا

وشقيقتاه.اليونانأساطيرزعمفيالشصه!إدههليوس

اليولانيونواعتقدالفجر.إلاهةوأييوسالقمرإلاهةسيلينا

جيادأربعةتسحبهاخفيفةمركبةيقودكان،هليوسأن

كأسفييعودوكان،إييوسبرفقته،يومكلالسماءعبر

وقدمساء.كلإقيانوسنهرشرفمكانهإلىكبيرةذهبية

امشدعاهماوعادة،الالهةكليرىاليوميةرحلتهجعلته

جزيرةخصصتوقد.قسمهمعلىللشهادةاليونانيون

.هناكتمثاللهوأقيمهليوسلعبادةرودس

السبع.الدنياعجائبأيضا:انظر

سيقانهالناسويأكل،المغذيةالخضراواتمننال!ي!

ممتازمصدروالهليون.الحرباتتسمىالتيالغضة

طعمعلىوللحصول.والمعادنوالبروتيناتللفيتامينات

الهليونيطبخأنينبغيالتغذيةدرجاتأعلىوعلىمتميز

بلولهومحتفظهاأجنايصيرأنإلىهادئةنارعلىالطازج

منطقةهوأطهليونالأصليوالموطن.الناصعالأخضر

يمرص!ص7!!ص!يم؟؟-

يصىس*سأمم!سكالم

كاير-لمجميمىءس

*7ثأؤكلمؤ؟!بزإس

!-م،طسصمير3

كا"صء*كا،بر؟لمءع

؟!،\لم!أ،صء

صىير

2ءبرلا.ير*ئم

!بل!ا-ءلم

اليسار(،)علىالهليونسيقانأخاسايأكل.الهيونمننوعان

)علىاكتريينلأعراضالسرخسىالهليولىالأرهارزارعوويستحدم

اليم!(.

ممتازةبويقةوينمووإفريقيا.المتوسطالأبيضالبحرحوض

المتفككة.الرطبةالرمليةوالتربةالمعتدلالمناخفي

لعدةتعيشالتي-المعمرةالنباتاتمنالهليونويعد

ينتجالذيالهليونوأغلب.ثانيةمرةتزرعأندونأعوام

وتكون،الربيعمطلعفيتزرعشتلاتمنيستنبتتجاريا

.التاجيسىالجذورمننظامانموهاأتناءالشتلاتهذه

الأرضتحتالطعاموتختزن،سميكةالتاجيةالجذوروهذه

وبازدياد.الجذريةالسيقانتسمىالتيالسيقانبعضمع

منوتخرجالجذريةالسيقانعلىأجمراعمااتنموالتربةحرارة

قطععدمحالةوفى.الهليونحرباتأضكونالأرض

ذاتناضجةطويلةنباتاتأخصبحتنموفإنهاالحربات

عامهفيإلآيحصدلاالهليونوأغلب.ريشيةأوراق

كمياتتخزينعلىقادرةالسيقانت!صنعندماأضالثا

فيهايزرعالتيالحالاتبعضوفي.مأ!إامنكبيرة

الإنتاجفييستمرفإنهصحيحةتأسيسيةبطريقةا!ليونا

عاما.-25أءمنتستمرلفترةالجيد

السرخسيالهليونيسمىالهليونمنآخرنوعوهناك

الزهرية،التشكيلاتفييستخدمالهليونمنالنوعوهذا

جيد.منزلينباتذلكإلىبالإضافةوهو

البلادفيالبريالنباتانظر:الادئه.دوالهليون

الآدنه(.دو)الهليونالعربية

لقلق.ا:نظرا.لهما

.همام،الصنعاني:انض!إ.مئبهبنهمام

هـ،861)097الدينكمالالفمام،ابن

الواحدعبدمحمدالدينكمالأم(.1388-457

الفقهأئ!ةأحد،الهمامبابنالشهيرالحميدعبدبن

بأصولعارفامتكلمامفسراحافظاكان،الحنفي

والموسيقىواللغةوالحسابوالفقهوالفرائضالديانات

انتقلثمتركيا،فيبسيواسقاضياأبوهكان.والمنطق

الإلحمكندرية.إلى

إلىتحولثمنشأ.وبهابالإسكندريةالدينكمالولد

بالخانقاهشئالشيوخليأصبحفيها،ونبغلها،وأقامالقاهرة

معظما،العامةمنمحترماموقراوكانبمصر.الشيخونية

جاورثممدةبحلبأقام.الدولةوأربابالملوكعند

توفي.وبهاالقاهرةإلىعادثم،بالحرمين

حاشيةوهوالقديرفتحالقيمبكتابهواشعتهرعرف

أيفئاكتبوقد.الحنفيالفقهفيالهدايةكتابعلى

العقائدفيالمسايرة:أيضاوله.الفقهأصولفيالتحرير

الفقير.زادبمالآخرةفيالمنجية
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تيهبوفي،إنجلتراأنهارمنهمبرنو.ئهرهمير،

.الشمالبحرفيويصبهمبرسايدمقاطعةمخترقاالشرق

عرضهيتراوحكما،كم64حوالىهمبرنهرطولويبلغ

مياههما،ترنتونهرأوزرنهرويفرغ.اكمأو51.بين

وتستطيعهمبر.نهرفي،مهمانتحاريانطريقانوهما

تبلغلمسافةهمبرنهرأعلىإلىتبحرأنالكبيرةالبواخر

وجريمسبايهلوتقعالنهر.مصبمنكم32حوالي

هلميناءأماهمبر.نهرشاطئعلى،مهمتانمدينتانوهما

غزاوعندما.الشمالبحرمعدياتخطفينقطةاخرفهو

التالمحالقرنينخلالإنجلتراالقدماءالإسكندينافيون

نهرأعلىإلىمتجهينقواربهمفىيبحرونكانواوالعاشر،

همبر.

،ام819عامفيتركيبهتمالذيهمبر،جسرويعبر

مدىأطوللهبأنالجسرهذاوشميزهلمنبالقربالنهر

الأساسىمداهويبلغ.العالمفيمعلقجسرأيمنرئيسي

كتفىأودعامتيبينالمسافةمعناههنا)والمدى.أم!041

الجسر(.

تقعإنجلتراشرقيشمالفيجغرافيةمنطقةهميرسالد

المصبمنبالقربيوجدهمبر.نهرمصبضفتيعلى

هذهعلىهلمدينةوتهيمن،صناعيةوتجمعاتمرافئ

أجزاءوتعدهل.أبونكنجستونرسمياوتدعىالمنطقة

.عامبوجهزراعيةأراضيالمصبخارجالواقعةهمبرسايد

همبرنهرفوقإنشاؤهتمجسرالمنطقةشطريويربط

امتدادمنأطولمعلقاامتداداالجسرويضم.ام819عام

العالم.فيمعلئجسرأي

مأ749عاميبينإداريةمقاطعةهبرسايدكانتوقد

.ام699و

المحليةوالحكومةالسكان

والتي،الاثنينحرثاحتفال!تالتقاليد.كانت

الثانيةبالليلةيسمىمايليالذيالاثنينيومتصادف

أنهابيد.الماضيفيالمنطقةهذهفيسائدة،عشرة

سكانلكن.الأماكنمعظمفىالأيامهذهتوقفت

اللعبةيلعبونمازالواأكسهولمجزيرةفيالواقعةهاكسي

ترمىالاثإن.حرثيومهاكسيقلنسوةلعبةالمسماة

قديكونونالذين،القرويونوتحنافسالهواءفيقلنسوة

حملهافريقكلويحاولالتقاطها.بغيةفرقإلىقسموا

المفضلة.خانتهإلى

وفي،القدمكرةالرئيسيةاللعبة.الترويحيةالأنشطة

هي،محترفةفرقوثلاثةالهواةفرقمنالعديدالمنطقة

اتحادنطاقضمنتلعب،ومعكونثوربوهلجريمسباي

موجزةحقائق

كليثوربيس،،سحونتور!،العظ!جربمسمايهل،:ا!لدنأكبر

وليفرلى.،لنجتودلرد

.2كم015.8:حةالمسا

نسمة.002/548:لسكانا

والحليب،اللحومألقارالشعير،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

السكر،بنجر،الأغنام،البطاطصالخمازير،البازلاء،،الشوفان

الطائرات:ومعالجةتصنيعالقد.:السمكعيدوالقمة،اللفت

الهمدسيةوالأدواتالكهربائيةوالسلعالكيميائيةوالموادوالعربات

والطين،الطهباشير،:التعدين.والفولاذوالحديدالمجمدةوالأغذية

الحديد.وخامات

وشمالىهلفيبشعبيةالرجبياتحاديتمتع.القدمكرة

أفضلويلعب.كذلكشعبيةالكريكيتوللعبةهمبرسايد.

وفيهل.فيهـ،رياتهبعضيوركشايرمقاطعةفيفريق

لتدريبمركزالبلدةأنكما،الخيللسباقميدانبيفرلي

الكلاببصيدمولعونوالسكان،السباقخيول

مائيةرياضاتفييشاركونالذينعددويزداد.والثعالب

الساحلية.والمياهالهمبرمصبعلى

السابقفيهـمبرسايدمقاطعةقسمت.المحليةالحكومة

تضماناللتانوبوتفري،بيفرلي:إداريةوحداتتسعإلى

إمنغهام،تضمالتيوكلتوربيس،أكسهولموجزيرةقوول

منالشرقيةالأجزأءتضمالتييوركشايروشرق

وبرغ،همبرأبونبارتونتضمالتيوجلانفوردهمبرسايد،

هورنسيتضماناطتاناوهولدرنسالعظمىوجريمس!باي

وسكوتورب.،هلىأبونوكنجستون،وويذرنسي

أرئسلطاتالنظامبهذاألمشبدلأم699عاموببداية

وهولدرنسوبجفرلييوركشايرشرق-أ:هىإدارية

وسكوتثوربجلاأفورد3-هل2-بوثغريمنوأجزاء

العظمى.وجريمسبايكليشوبيس-4بوتغريمنوأجزاء

الاقئصاد

يدهمبرسااقتصاديعتمد.لسمكاعيدوا!لوانئ

الأربعة-موانئهافيالتجاريةالحركةعلىكبيرااعتمادا

وتشكل.ليأامنغهاموهلالعظمىوجريمسبايقوول

منبريطانياموانئأكبرمنواحدامعاوإمنغهامجريمسباي

هلتستوردوتستوردها.تصكمدرهاالتيالكمياتحيث

النفطذلكفيبماالخامالموادمنوالعديدالغذائيةالمواد

الحأم.الصناعةوخشب

مأ219عامافتتحالذيإمنغهامحوضويستقبل

أما.والنفطالحديدوخاماتوالأسمدةالحجريالفحم

فيتولىهمبرسايدغربيفيالوأقعالداخليقوولميناء

أماإنجلترا.جنوبإلىالحجريالفحمحمولات
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هولندافىروترداموإلىمنوالسياراتسا!الراحسراهدهتحمل.أ!اصتحماالحراعحاراتسالسسةمياءوا!ر،الرئيسيةلريطالمجامواكأأحدهل

ب!حيحا.ساحلفيوريروح

وتستقبلصيدميناءأساسافهيالعظمىجريمسباي

أوروبا.مرمختلفةشحنات

معظ!اوتنتجالهمبر.مصسبحولتتركز.الصناعة

أصسلعواال!جميائيةالمواداطصباشمالالواقعةالمصكعانع

اماالطائراتبراشيمصحت-وسترو.الأغذلةواالهندسية

أحجيرةاأصسياراتافتصنعوهلبيفرليمصانع

(.)الشاحنات

هيهمبرنهرمصبجنوبالرئيسيةوالصناعات

جنوبويضم.سكونثوربفيوالفولاذالحديدمنتجات

والبتروكيميائيةال!صميائيةللمصانعكبيراتجمعاهمبرسايد

النفط.ومصافي

إحدىوتعدجيدةهمبرسايدفىالأرض.الزراعة

تصلحعامبوجهوهيبريطانيا،فيالزراعيةالمناطقأهم

والبطاطسوالشوفانالشعيرمحاصيلهاتضم.لطزراعة

فيالبستنةوأعمال.والقمحواللفتالسكروبنجر

البازلاء.بزراعةيتعلقفيماوخصوصامستمر،توسع

والتي،المزارعفيالحيواناتعددنصعفالأبقاروتمثل

المرتبةفييأتيانوالأغناموالخنزير.واللبنللحمتربى

الثانية.

الحديد،خامات!عكونثوربقربالواقعةالمناجمتنتج

يصئالذيالصخريوالط!تالطباشيرأحرىوتنئمناجم

ال!سمنت.منه

فيالسياحةعلىتعتمدالتيالساحليةالمدن.السياحة

وهورنسيوكليثوربيصربردلنجتونهيهمبرسايد

يذرنسي.و

منذهمبرلممايدتعتمد.الاتصالووسائلالمواصلات

والطرقالهمبرمصبفىالمائيةالواصلاتعلىالقدم

همارئيسيانبريانطريقانهمبر!ايدشي.إليهالمؤديةالمائية

بشبكةالرئيسيةالموانئجميعيصلان،18.مو62م

طولهيبلغالذيالجسروهذاهمبر.وبجسرالبريةالطرق

العالم.فىمعلقجسرأطوليعدأم041

الرئيسية.المقاطعةمدنجميعالحديديةالخطوطوتربط

في،وجريمسبايسكونثورببينالواقعهمبرسايد،ومطار

الأوروبية.المدنمنعددإلىخدماتويقدممستمر.تطور

يومية.صحفهلوفيالعضمىاجريمسبايفيتصدر

لهيئةتالعةمحليةمحطةوهي-همبر!عايدإذاعةوتتخذ

إذاعةمحطةأمالها.مقراه!!من-اشبريطانيةالإذاعة

قطاعافتخدم-مستقلةمحليةإذاعةمحطةوهي-فاي!ضج

المنطقة.منعريضا

السطح

الشرقيةالجهةمنهمبرسايديحد.والمساح!الموقع

جهةمنالشرقيةيوركشايرتحاذيوهي.الشمالبحر

الجنوبيةالجهةمنالجنوبيةويوركشاير،والغربأصشمالا

.الجنوبمنولنكولنشايرونوتنجهامشاير،الغربية
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الجنوبإلىالشمالمنللمقاطعةامتدادأقصىويبلغ

كم.08الغربإلىالشرقومن

معظمتقع.منخفضةمنطقةهمبرسايد.التفاريس

أ!اس!إلبحر.فوقم06عنيقلارتفاععلىأراضيها

فيالضخمةالطباشسيريةتمصخورها.طويلساحليخط

وهيتلالها،أهمأما.الشمالأقصىفيفلامبور.رأس

هل،غربىتقعالتييوركشايرف!أيضا،طباشيرية

أما.الشرقيةهمبرصمايدفىالواقعةلنكولنشايروهضبة

أوز:فهيالهمبر،مصبإلىإضافة،الرئيسيةأنهارها

وهل.وترنتودرونت

معدلويبيننسبيا،قليلةهمبرسايدأمطار.المناغ

منبالقربملم058حوالىفيهاالسنويالامطارهطول

السهولمنالعلياالأجزاءفيملم008وحواليالساحل

فيالشتاءمنتصففيالحرارةدرجةمعدلويبلغ.المرتفعة

فىالحرارةمعدليبلغحينفىم،55حواليهمبرسايد

.م715الصيف!صف

تاريخيةنبذة

قبلماعصورإلىتعودأثريةبمواقعغنيةهمبرسايد

المقابرصفوفمنعددالمرتفعةالسهولففى.التاريخ

العصروخلالالجديد.الحجريالعصرإلىتعودالطويلة

منقدموامستوطنونهمبرسايدمنطقةفيامشقرالبرونزي

تركواوقد.الرئيسيالأوروبيالبرفىالواقعةالراينبلاد

،الحديديالعصرفىأماالدائريةا!لقابرصفوفمنالعديد

الذينالباريسيلشعوبموطناهمبرسايدكانتفقد

.العجلاتذواتالمركباتمدافنخلفوا

عبروتمربيوركلنكولنتربططريقاالرومانشقلقد

بعدبراو.في،بتيوارياتدعىمدينةبنواكماهمبرسايد.

وقد،المنطقةبغزووالفايكنجالأنجلوممكسونيونقامذلك

والأنجلوسكسونيينالفايكنجبينكبيرةمعركةآخروقعت

هيستنجز.معركةقبيلستامفوردجسرعند

علىوهلهيدنمثلمدننمتالوسطىالعصوروفي

وفي.الكناشمنالعديدشيدتكماهمبر.نهرضفاف

حجيجيسمىماثورةهمبرسايدفيقامتام536عام

النصرانى.الدينيالإصلاححركةضدثورةوهي،الرحمة

التطوراتأدتعشروالتاسععشرالثامنالقرنينوفي

الاقتصاد.نموإلىالجديدةوالصناعاتالزراعية

أندروهمبرسايدمقاطعةفيالناسمشاهيرومن

واينستد،فيولدالذيالسياسةورجلالشاعر،مارفيل

فيولدالذيالميثوديةالحركةمؤسرويزليوجون

فيولدالذيالاستعبادمناهضويلبرفورسووليم،إيبورث

هل.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

هلالحجريالعصرالنصارىعندالحج

جون،ويزلىيديالحدالعصرسكونثور!

ورندأ،رفيلمالرونزيالعصرا

أم(.985-)9176فونالبارون،همبولت

ومهدالحديثةالجغرافياأس!وضعفيساعدألمانيجغرأفي

همبولتوخطط.المناخوعلمالنباتجغرافياإلىالطريق

النقاطبينتربط)خطوطالتحارربخطوطخريطةأول

فيبعيدةحدودإلىسافر(.المتساويةالحرارةدرجاتذات

الخمسةذيالشهيرعملهوفيبأمريكا.الأسبانيةالأراضي

نأهمبولتحاولأم(،862-ا)845العالم،مجلدات

كاملا.وصفاالطبيعيالكونيصف

الجووجياودرسبرل!نفىهمبولتفونألكسندرولد

كما،جوتنجنجاكلسةفيالسيالممةوعلومالأحياءوعلم

.فريبرجفىالمناجممدرسةفيالمعادنوعلمالتعديندرس

مقومايعملئانأم797عامإلىأم297عامومن

استقالثمبرومميا،فيالمناجمعلىتقدرالتيللضرائب

وقام.طفولتهمنذقويالهاميلهوكانبمالطبيعةيدرسلكى

وأمريكا،الوسطىوأمريكاالمكسيكباستكشافهمبولت

عاشثم،أم408عامحتىأم997عاممنالجنوبية

مركزأحينئذكانتالتي،باريسفيالتاليةسنةالعشرين

الجغرافيا.لتعليم

جامعةوفيبرفي.فيعمرهمعظمهمبولتوقضى

العالم،كتابهأساسهاعلىبنىالتيالمحاضراتألقىبرلين

الروسي،القيصرخدمةفىالأخيرةرحلاتهبأهمقامثم

عامفىالوسطىاسياوإلىأورالجبالإلىأرسلهالذي

المعدنية.الموادمصادرعنتقريرايقدملكيأم982

الجيولوجيا.:أيضاانو

ماوأكثر.المهذبغيرأوالمتمدنغيرالشخصالهمجي

ويكونحسبا،أولهنعسبلاالذيعلىالعربيةفييطلق

يقومماوغالبا،للوحشيةأقربويكون،العامةأراذلمن

حيثآخر،معنىأعطوهالإكريقأنإلا.فوضويةبأعمال

الكلمةبعدفيماالرومانوأطلق.الأجانبكلعلىأطلقوه

،القوطمثلالأقوامبعضعلى)الهمجي(برباروساللاتينية

خارجعاشواالذينالمغولوالهونيين،والواندال

فيالبرابرةهؤلاء!نعدددخلوقدالرومانيةالإمبراطورية

القرنينخلالبالقوةأوسلفاإما.الرومانيةالإمبراطورية

تدميرها.فيأسهمواثم،والخامسالرابع

البحرحولالمستعمرأتإقامةفيالإغريقبدأعندما

الفارقلاحظوا،.مق075سنةحواليالمتوسطالأبيض
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مدنيتهمالإغريقوعد،الشعوبلقيةوب!تبينهمالثقافى

يستعملونبدأوأوهكذا.غيرهمحضاراتمنمقاماأعلى

عدوقد.الاحترامقليلبمعنى)الهمجي(انبربريكلمة

لملأنهم،بربريةأغرسواالمصري!تثقافةكذلكالإغريق

أ!،حاك!!وعلى.المدنيةللحياةالإغريقيبالمثاليعترفوا

الوجوهبعضفىأقدمكانتاوالفارسيةالمصريةفالحضارة

الإغريقية.الحضارةمنتعقيداوأكثر

الأوسطالشرتفيللإس!صدرالكبيرةالفتوحاتوبعد

نحونظرتهمالإغريقغير.م(ق323-336)بين

لغةالأوسطالشرقسكانمنال!صيروتبنى،الأجانب

وأصبحت.حياتهموأساليبومثلهموأفكارهمالإغريق

اكترليةيتشربوالمالذينالأجانبعلىتطلقبربريكلمة

الإغريقيةال!ظمةهذهأيضاالروماناستخدموقد،الإغريقية

ونشروهاشالإغريقيةالثقافةيمت!صفواقدكانوالأنهم

إمبراطوريتهم.منمكانكل

.الواندالبمالهون؟القوط:أيضاانظر

والحاصة.أحامةأأطممتدصاتمتعمدتخريبالهمجية

وحضابة،والخاصة،العامةالمبانىنوافذكسروتشمل

والآلاتالأثاثوتحطيمالعامةالمبانيجدرانعلىشعارات

عملاتكونقدوالهمجيةالمتعمد.التحريبأضمكالوكل

وأالصبيةبهايقوم،!ياسيرأيعنللتعبيرطريقةأوثأريا

لعبةمشجعويقومفمثلا.الهزللمجردأحياناالكبارحتى

نهايةبعدأعمدتهقلعأوالمرمىشباكبتمزيقالقدمكرة

مهمة.مباراة

إلىأضوعاهذامنالتخريبيؤديالأقطارمنكثيرفى

يدفعالحالاتمعظماوفي.مسنةكلكبيرةماديةخسائر

الح!صماتأووالمدارسالأعمالرجالالتخريبهذاثمن

الضحايا.منال!فرادحتىأو

وأبالغرامةالبلدانبعضفيالهمجيةمرتكبيعاقب

تلقيقوانينلهاالمحليةالحكوماتوبعض.بالسجن

معظملكن.الخرب!تالأطفالأمورأولياءعلىبالمسؤولية

القانونتطبيقلصعوبةعليهايعاقبلاالهمجيةعمليات

التخريبحالاتمعظمولأن،الحالاتهذهمثلفي

.القانونتطبيقتستحقولاكثيراتكلف!لاالفردية

محمدأبو.م(549-؟هـ،433-؟)الهمدالي

بأنهاشتهربها.وتوفيبصنعاءولدأحمد.بنالحسن

،العربوأنسابالعربيةالجزيرةشبهبتاريخوخبيرجغرافي

فيالقديمةالعربيةالكتابةرموزفكاستطاعإنهويقال

عمفةكتابهإلىالهمدانىشهرةوترجع،الجزيرةجنوبي

بالجغرافياالهمدانيمعرفةفيهاتضحتالذيالعربجزيرة

جزيرةوصف!وقد،اللغويةوالجغرافياالفلكيةالرياضية

تهامةتناولتأبوابخمسةفيالكتابهذافيالعرب

كتبأهممنوهو،واليمنوالعروضونجدوالحجاز

العربية.للجزيرةالإقليميةالجعرافيامجالفيالشراث

فييقعالذيالإكليلهومهمآحركتابوللهمدانى

معرفتهبسعةللهمدانيالكتابهذاويشهدأجزاء،عشرة

وظل،أعدائهدساشبسببسجنمجالاتها.واتساع

وفاته.حتىصنعاءبسجن

فيالإسلاممدنأهمومن،قديمةتاريخيةمدينة!!مدار

بنعمرخلافةهـفي23عامالمسلمونفتحها.إيران

عبداللهبنجريروقيل،شعبةبنالمغيرةبقيادةالخطاب

فيالإسلامقبلوكاشط،همدانالبعضوينطهقها.البجلي

عصرفيإكباتاناتسمىوكانت،الفارسيةالإمبراطوريةيد

وإمبراطوريتهململكهمعاصمةمنهااتخذواالذينالميدسيين

با!ليديا.الشهيرة

صاحبالهمذأنىالزمانبديعينتسبهمذانإلى

الإمامخالويهوابنهـ(،893)تالمعروفةالأدبيةالمقامات

وغيرهما.هـ(،037)توالمفسروالمقرئاللغويالنحوي

-969هـ،893-35)8أبوالفضل،الهمذافي

المشهورالهمذانيالحسينبنأحمدابوالفضلم(.8001

أشهرمن،النشأةفارسيالأصلعربي،الزمانببديع

همذانفىولد.الهجريالرابعالقرنفيالشعراءالكتاب

اللغويفارسبناحمدالحس!ت،أبىيدعلىوتتلمذ

وغيرهما.الإخباريهشامبنعيسىيدوعلىال!جير،

.والترحالالتنقلبكثرةنسبياالقصيرةحياتهاتسمت

نحوآنذاكعمرهوكانهـ،038سنةهمذانعنارتحلفقد

ابنالصماحبالكاتبالوزيروقصد.سنةوعشريناثنت!ت

وأرتحلالصاحبتركثمزمنا.عندهومكثالريفيعباد

الإسماعيليةمداخلةعلىمدةبهاأقامحيثجرجانإلى

لمالمقاملكن.الثعالبييقولكما،أكنافهمفيوالتعيعق

سنةوافاهاالتينيسابوروقصدفتركهاطويلافيهالهيطب

إليها.طريقهفىوهوالطريققطاعسلبهأنلعدهـ،382

بكرأبىالكبيرللأديبموطناآنذاكنيسابورحانتو

علىالخيريؤملكانالزمانبديعأنيبدوالذي،الخوارزمي

فأبغضه،ظنهوخيبإليهيحسنلمالخوارزمىلكن.يديه

بديع)رواهامشهورةمناظراتفيمعهودخلالزمانبديع

وقد.الأدبيةالموضوعاتمنعددحول(نفسهالزمان

نأ-نيسابورسكانمنجماعةبتأييد-الزمانبديعامشطاع

هذهبعدطويلايعشلمالذيالخوارزميعلىينتصر

لبدبالزمان.الجوفخلاالمناظرات
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الأمراءمنبعددواتصل،صيتهوذاعأمرهشماعوقد

فقصد.الإسلامىالمشرقمدنبينشنقلوصاروالوزراء

فىالترحالعصاألقىوأخيراوغزنة،وسجستانخراسان

الخشنامي،محمدبنالحسينعلىأباصاهرحيث،هراة

لكن.عليهالدنياو%قبلتأحوالهفتحسنتعلمائها،أحد

فيويقال.الأربعينسنفيوهوالدنياففارقتمهلهلمالمنية

،ماتقدأنهأهلهفظنبغيبوبةأصيبإنهوفاتهسبب

فنبمشالليلفيصوتهوسمعقبرهفيفأفاق،بدفنهوعجلوا

.بيدهلحيتهعلىقبضوقدميتافوجدعنه

هناومن-وابتداعاتهإبداعاتهبكثرةالزمانبديععرف

خاصة.منهالترسليوفيعامةالعربيالنثرفي-لقبهجاء

علىيشتملالذيرسائلهديوانخلفقدأنهمنوبالرغم

وديوان،الإخوانياتفيأغلبها،رسالة023منأكثر

القصصيللفنبابتداعهكثيراارتبطتشهرتهأنإلا،شعره

كتبفقد.المقاماتانظر:.المقاماتفنالمشهورالعرجمما

كبيرعدديحتذيهنموذجاأصبحت،مقامةوخمسيناثنتين

.بعدهجاءواالذينالكتابمن

التيوالبديعالسجعمدرسةإلىترسلهفيوينتمي

الذينالكتابأواخرمنويعدالعميد،ابنقواعدهاأرسى

والبديعالسجعيوظفواأن-كبيرحدإلى-استطاعوا

إلىالسحبرالبديعيتحولأنقبلكتاباتهمفيفنياتوظيفا

.وتقيدهالعربيالنثرتكبلقيود

هـ،5ء7-)068عليبنأحمد،الهمذاني

الهمذاني.أحمدبنعلىبنأحمداهـ(.-354أ281

بفخريلقب.بغداديكوفىنحويأصوليحنفيفقيه

الهمذاني.الفصيعبابنويعرف،طالببأبيويكنىالدين

صاحبالغناميالحسز!عنالعلموأخذ،بالكوفةولد

درس.والمعقولالمنقولبينوجمعالفقهفيبرع.النهاية

زمناحنيفةأبىبمشهدالتدريسوتولى،ودمشقببغداد،

رئاسةإليهانتهت.بالمستنصريةالعربيةودرسطويلا،

عبدالعلمعنهأخذواالذينتلاميذهأفمهرمن.المذهب

مؤلفاتعدةله.الدمشقيوهبانبنأحمدبنالوهاب

الفرائض،فىالسراجيةنظمبمالفقهفيالكنزنظممنها:

بدمشة!.،توفي.الفقهأصولفيالمنارنظم

همرسدىجبالسدسدة.جبالسلسلةهمرسلي،

منوهي،الغربيةأستراليامنالغربيالشماليالجزءفىتقع

كمياتعلىوتحتوي،العالمفيبالمعادنالمناطقأغنى

والمنجنيز،والحديد،،والنحاسالأسبستوس،منكبيرة

لقصدير.وا

جبل.،برايستوم،جبل،نيومانأيضا:انظر

بحكمتتتعإنجليزيةضاحيةو!ولهامهمرسميت

سكانهاعدديبلغ.الكبرىلندنمنطقةفيذاتى

ذاتالسابقةالمدنعلىتشتملوهى.نسمة،136ء..

الجانبوتمكللى،وهمرسميثفولهاممثلالمحليالحكم

جسريجتاز.لندنغربفيالتايمزلنهرالشمالي

بارنز.معهمرسميثويربطالنهرهمرسميث

أعمالفىوفولهامهمرسميثسكانغالبيةيعمل

هيئةتلفازمركزويقع.المكتبيةوالأعمالالتجاريالتوزيع

لايموالتسجيلالتصويروقاعات،البريطانيةالإذاعة

همرسليجبالسلسلة

الغربيالشماليالحزءفي

علىتحتويأستراليامى

العالممصادرعشر

الحديدخاممنالمعروفة

المعادنإلىبالإضافة

.الأخرى
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،سكرروشارنج،لندنوممتومستشفيات،جروف

ومن.المنطقةهذهضمن،سكربسوود،ورموسجن

التصويروقاعات،بركمسرحالشهيرةالملاهيمراكز

وباليس،أوديونوهمرسميثسايدريفروالتسجيل

بارككوينزمتلالقدمكرةفرقوتستخدم.همرسميث

بهمرسميثالمحيطةالملاعبوفولهاموتشلسيرينجرز

.وفولهام

أ!ريماالقرآنسورمنالهمزةسورةسور؟.،الهمزة

عدد.والمائةالرابعةالشري!المصحففيترتيبها.المكية

مذلورودالهمزةتسميتهاوجاءت.اياتتسعاياتها

فيها.الحالقةالهال!ءالصفةبهذهالمتصفين

أعراضهما،ويأكلون،الناسيعيبونالذينعنتحدثق

فع!!والاستهزاءوالسخريةوالازدراء،والانتقاصبالطعن

.القوممنالسفهاء

بجمعيشتغلونالذينالكريمةالسورةهذهذمت

هذهفيمخلدونكأنهما،الثرواتوتكديس،الأموال

!ميخلدهمالمالأن،غفلتهموكثرةلجهلهميظون،الحياة

الأشقياء،التعساءهؤلاءعاقبةبذكروختمتالدنيا.في

ومن،المجرمينتحطمأبدا،تخمدلانارايدخلونحيث

سقر.نارالحطمةلأنهاالبشر،منفيهايلقى

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآن:أيضاانظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

اممتابية(.ا)الصفاتأانظر:.القطع!ة

احضاسة(.ا)الصفاتأانظر:.الوصلهمرة

الصغيرةالقوارضأنواعمنالقارصالهمسلر

وآسيا.أوروبافيتعيم!التىالفراء،ذاتالمكتنزةالقصيرة

فمويوتحويفصغيرذنبلهاالهمسترأنواعوغالبية

وهناكالغذاء.منكبيرةكميةتخزينعلىيساعدها

الهمسترال!نواعأشهرومنالهمستر،مننوعا51حوالي

الشائع.الهمستروالذهبى

فروذو،السوريالهمسترويسمى،الذهبىوالهمستر

جوانبهعلىأبيضفرومعالظهرعلىفاعأحمربني

وذنبهسما،أ8إلىالذهبيالهمسترطولويصل.السفلية

جم.أ01حوالىويزنأملما،3طولهقصير

البطنذوالهمسترعليهويطلق،العاديالهمسترأما

فيبلغ،الأسفلجانبهعلىالأسودالفروبسببالأسود

جم.009وزنهويصلتقريبا،سم82طوله

وينشطان،وحيدينوالعاديالذهبيالهمسترويعيعش

منفصلةحجراتذاتجحوراويحفران.الليلفيغالبا

ويأكل.الجسمفضلاتوتصريفالطعاموتخزينللتزاوج

والبذورالفواكهمثلالطعاممنعديدةأنواعاالهمستر

.الصغيرةالحيواناتوبعضوالخضراوات

لمدةجس!هافيصغارهاالذهبياله!سترأنثىوتحمل

منصغارهاالعاديالهمسترأنثىتحملكمايوفا،61

المرةفيصغار7-6النوعانويلديوفا.61-02

تلدبينما،السنةفيمرتينمنهاالبريةالأنواجاوتلد.الواحدة

المواليدوتكونشعهر.كلمرةالاسرفيمنهاالموجودة

أسابئ.ثلاثةحوالىالأمهاتترعاهاحيثتماماعاجزة

ويجب،الداجنةالحيواناتمنالذهبيوالهمستر

بلاستيكية.أوزجاجيةأومعدنيةأقفاصفيبهاالاحتفاظ

الأعشابأوالخشبنشارةالقفصأرضيةفيوتوضع

ويمكن.الامتصاصعلىالقدرةذاتالموادبعضأوالجافة

والخضراواتالفواكهمثللهاالغذاءمنعديدةأنواعتقديم

لفاتأوالكاملوالشوفانالصغيرةوالحبو!زجةالص!ا

عذبة،مياهإلىالهمسترويحتاجاللحما.وبعضأ!شوفادا

سسوات.أربعإلىثلاثمنويعيش

مؤلف.(م95812591)تكنو،همسون

جائزةحازوقد،الأرضوعنالطبيعةعنكتبنرويجي

المعروفةرواياتهأفضلوكتب،أم029لعامللأدبنوبل

فيالفلاحينحياةتصفوهيأم(،)179التربة!و

الجوعروايةمثلالقديمةرواياتهودرسعت،النرويجيالريف

التيأم(،)498بانام(،)298الغموضأم(بم)098

المجتمع.لفظهمالذينأولئكحولتدور

تعليمايتلقولم،بالنرويجلمعسونبمدينةهمسونوأسد

آخر.إلىعملمنشنقلثمبابهأياممعظموأمضىعاليا،

وقد،المجتمعفيتتحكمقويةحكومةوجوديفضلوكان

وقدللنرول!الثانيةالعالميةالحربأثناء،الألماناحتلالأيد

نأإلا.الألمانلمناصرتهبعدفيمابغرامةعليهالحكمتم

السياسية.آرائهحدودكثيرافاقت،القويةرواياته

عدةمنتتكون.العالمفيجبالشبكةأعدىالهملايا

منحنى،شكلعلىالجبالوتمتد.متوازيةجبليةسلاسل

غربيالباميرزمنآسيا،جنوبيعبركم041.2طوله

لنهرالكبيرالمنحنىوشرقيالسند،لنهرالكبيرالمنحنى

براهامابوترا.

هضبةعنالهندشمالييفصلحاجزات!ضنوهي

جبالأجزاءبعضعرضويبلغ،الصينفي،التيبت

أخرىجبالبسلاسلالهملاياوتتصل.كم032الهملايا

التىكاراكورامجبالفشبكةوغربا.شرقاتمتدآسيافي

وثلاثوراجوموستاغكاراكورامجباللمملسلةتضم



123الهملايا

طبيعياحاحزاوتشكل،العالمفيالحبليةالسلاسلأعلىهيالهملايا

ونيال.الهندم!وكلالصينفيالتيبتهضبةبين

الشماليالامتدادهيطولآ،أقلأخرىجبليةسلاسل

للهملايا.الغري

الشماليةالسهولمنبالقربالهملاياترتفع.القمم

ويقعالبحر.سطحمستوىفوقم003ترتفعالتيللهند،

بر،م848.8الىصارتفاعهيبلغالذي،إيفرستجبل

2كويعتبر.العالمفيجبلأعلىوهو.ونيبالالتيبت

شمالىكاراكورامجبالسلسلةفيمترا(8و61)1

أيضا،2،كويسمى.العالمفيجبلأعلىثانيكشمير،

دابساج.أو،أوستنجودوينجبل

م46271.كايلاسجبلالهملايا،قممأشهرومن

كانج،التيبتسكانعليهويطلق.التيبتفييقعوالذي

عندمقدسالجبلوهذا.الثمينالجليدجبلريمبوتشبم

عروشعلىيحتويأنهويزعم،والبوذيين،الهندوس

وآسياآسياأنحاءجميعمنالزوارويتسلق.آلهتهم

وتأخذهم.الأقدامعلىالجب!،هذاوالهند،الوسطى

.المتجمدةالمرتفعاتإلى،المداريةالأدغالفىالرحلة

عندالمقدسةماناسعارواربحيرةالجبلقمةأسفلوتقع

.الهندوس

،م8!895كنششينجنجاأوكانتشينجونغاويعتبر

جبلمنبرالقربويقع،العالمفيجبلأعلىثالث

قمموهناك.لمحيكيمالهنديةوالولايةنيبالبين،إيفرسعت

الثاني،وماكالو،م8)481ماكالو،منها،أخرىعالية

وجبل،م8لأا62ونانجاباربات،م8و217وضاوللاجيري

ح!.65777كاميت

تجتازالتيالممراتتعتبر.الجليديةوالانهارالممرات

هذهمنوالقليل.العالمفىالممراتأعلىبينالهملايا

سطحمستوىفوق،م4و006عنارتفاعهيقلالممرات

منأبتداءبالجليديغطى،الممراتحذهومعظمالبحر.

الممراتهذهعبوريستحيلحيثمايوإلىنوفمبر

العالية.

تقريباالمناخأنواعجميعتوجد.النباتيةوالحياةالمناخ

،الارتفاعفيالكبيرالاختلافبسببالهملايا،في

الحياةفيتنوعوجودإلىالمناخيالتنوعهذاويؤدي

الالشوائية،النباتاتتنمو،الجنوبيةالمنحدراتفعلى.النباتية

النباتاتهذهارتفاعيصلوقد.والنخيلالتينأشجارمثل

المغطاةالهملاياقمم

تعكسليبالفيبمالجليد

لهؤلاءمثيرامنظرا

بسبب.الحمالين

!مكانالوعرةالتضاريس

طرقباءالمستحيل

مناطقفيللمركبات

ويتمالهملايا،منعديدة

علىسيراالبضائعنقل

.املأقليا
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نستر!،ياهمنجو421

لىإرلغاواءل!سستناوا،البلوطرشجاأوتنمو.م019لىإ

فيبرلصنووا،ياالهملارزأشعحارأوتبدأ.م0012ارتفاع

منأحديداويوجدم03166ارتفاععندالظهور

أشجاروتنمو.الغاباتفيالمتسلقةأضباتاتواالشجيرات

أصشايانباتويزرع،أ!الجبامنحدراتعلى،الرودوندرون

.املأ005ارتفاعحتى

أسشاميةاوالذرةاالارزايزرع،الحنوبيةالمنحدراتوعلى

أصشعيرواالقمحويزرع.أم008ارتفاعحتىوالدخن،

ارتفاعا.الأكثرالمناطقفي

حيواناتمنالكثيرالهملايافىيعيعق.الحيوانيةالحياة

،رأجبواتعيشففيها.والباردةوالمعتدلةالمداريةالمنطقة

أجاكاوثيرانوالفيلةالخرتيتوحيواناتالرقطاءوالنمور

.القردةأنواعوبعضالامسيوية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

أ!كيبااضيبصاالحليديال!!سان

قير"كاباط!،لىطماحما،سعتيمرإ

ميرلاا

حدأ.(م96811691)نستر1،اىهمنجو

العشرين.القرنفيوتأثيراشهرةالأكثرالأمريميينالكتاب

ونال،أم459عامالأدبفينوبلجائزةعلىحصل

والبحرالعجوزالطويلةلقصتهأم539عاملوليتزرجائزة

ام(.)2ء9

بجم!يتميزسهلاقويانثريانمطاهمنجوايطوروقد

وقد،فأوالظررالصفاتذكرمنالإقلاليمبسيطة

الأشياء.واللأماكنتفصيليةوأوصافاشعيقاحواراكتب

نمطه.الكتابمنالعديدوقلد

الصفةمننوعاأيضاهمنجواياسعتحدثكما

والذي،همنجوايبطلالأحيانبعضفيتسمى،الذحصية

تحتالعفوأثروكان.بشجاعةوالتدميرالعن!يواجه

المواقففيحتىالعاطفيغيرالتصرفأي-الضغط

)رمضية(بشفرةمعروفاأصبحمماجزءا-الخطرشديدة

.همنجواي

أوكفيهمنجوايميللرإرنستولد.حياتهبداية

عملالعليا،المدرسةفيتخرجهوبعد.ألينويفىبارك

العالميةللحربسنةآخروفيستار.سيتيلكنساسمحررا

أ!مليببامتطوعاعملأم(،819-أم19)4الأولى

فيوعاملاإسعافأسميارةقائداإيطاليا،فيالأحمر

وقد.هناكوجودهأثماءلالغاجرحاجرحوقد.مقصف

ركزتلماذاتوضيحفيالحربوقتخبرتهساعدت

إلىوالحاجةأضفسيةواالطيعيةالإثارةعلىكتاباته

الشجاعة.

حيث،باريسإلىأم،219عام،همنجوايذه!

فرانسيسذلكفىبماالأمريكبن،المؤلفينمنبعددالتقى

وجيرترودباوند،لوميصوعزرافيتزجيرالد،سكوت

منلمجموعةالرئيسيالمتحدثهمنجوايوأصبح.شتاين

الجيلسماهموالذينأملبحيبةالمصاب!تأصغاراأممتابا

المفقود.

وعشرقصصثلاتلهمنجواييسشرعم!!أوأ!وكان

مجموعةأم(،29)4وقتنافيتبعهرأم(،)239قصائد،

شمالفيصغيروهوتجاربهعنالقصيرةالقصصمن

.ميتشيجان

الطويلةالقصصفيعملينأكثركانشهرف.ذيوع

ام(؟)269أيضاتشرقالشمسهما:لهمنجوايشهرة

الشمسكتابويصورأم(.)929السلاحأيهاوداعا

الجيلأعضاءمثل،الأمريكيينمنجموعةأيضاتشرق

كتابوكان.الحربمنأم!!لحيبةمصاب!تكانواالمفقود

فيالأولىالعالميةالحربخلالأعدأ!ديا،للسلاحوداعا

مأساوية.حبقصةأجا،إيطا

عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىهمنحوايوعاد

خلالالقصيرةقصصهمنمجموعتانونحترتأم279

أفضلبعضعلىواحتوتا.العشرينأغرنامنالثلاثينيات

بمجيدةإضاءةمفماءنظيفمكانذلكفيبما،حضاباته

وثلوجماكومبربملفرانسيسالقصيرةالسعيدةالحياة

الواقعية.الرواياتبعضأيضاكتبكماكيليمنجارو.

التي،الثيرانمصارعةأم()329النهارآخرا!لوتشتتناول

وصفأم(،)359الخضراءإفريقياتلالوفي.أعجبته

إفريقية.صيدرحلةفيخبراتههمنجواي

وغطىأسبانياإلى،أم369عام،همنجوايوذهب

امشخدموقد.حربيكمراسلالأسبانيةاالأهليةالحرب

م(.0491)الأجراستدقلمنلقصةكإطارالحرب

الفاشيةللقوىالأمريكيةالحربعنالروايةهذهوكانت

.همنجوايكتبأفضلأحدأسبانيا،في

لهمنجوايأصبح،الأربعينياتوبحلول.حياتهأواخر

بالحيويةالخابضحياتهأضمطمشهوراوكان.عالميةشهرة

للرجولة.خشنةصورةبتقديمالبالغواهتمامه

مأ049عامبعدلهمنجواينشركتابأولوكالى

هذهوعكستأم(.ء9).الأشجاروفىالنهرعبر

إليهويشار.الحياةتجاهالمتزايدةمرارتهالطويلةالقصة

والبحر،العجوزوفي.عاطفيتهبسبببشدةأضخلفبا

الذيالقويالرجلالمعتادموضوعهتقديمهمنجوايأعاد

مارلينسمكةالبطلفيصيد،بشجاعةوقدرهقضاءهيتقبل

الصياديوصلهاأنقبليأكلهاالقرشسمكأنغير،كبيرة

اليابسة.إلى
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خلالونفسيةعضويةأمراضمنهمنجوايوعانى

ونشرأم619عاموانتحرالعشرينالقرنمنالخمسينيات

وهو.موتهبعد،أم649عامالمتحركةالوليمةكتاب

كانعندمادونهاملاحظاتعلىمبنىذاتيةسيرةكتاب

نشرتكما.العشرينالقرنمنالعشرينياتفيباريسفي

الهرفىجزرأيضاموتهبعدأخريانطويلتانروايتان

الكاملة.غيرأم()869عدنجنةأم(بم)079

شهيراقائداكان.م(.ق922-؟)ياركاهميلكار

فىقائداكان.قرطاجيقائدأكبر،هانيبالووالد،لقرطاج

للقواتالأولىالبونيةالحربأثناء.مق472عام

الرومانضدجيوشهوحاربت،الغربيةصقليةفيالقرطاجية

اضطرممامنكرةبحريةبهزيمةمنيأنهإلافائقةبشجاعة

هميلكاروأخمد..مق241عامفيالصلحلطلبقرطاخ

وتحرك.أجورهمتدفعلمالذينإفريقيافيللمرتزقةثورة

لصردينياجزيرةفيالأخرىالمرتزقةثوراتلمواجهةكذلك

بثرواتهاسردينياجزيرةعلىواستولتاعترضتروماأنإلا

قرطا!.من

عاممنذأسبانيافيقرطاجأحياءهميلكاروحكم

حدودتولممعةعلىعملوقد.وفاتهحتىتقريئا.مق237

التيالاقتصاديةالقدرةتحسينعلىلمماعدمماقرطاجونفوذ

الثانية.البونيةالحربلخوضإليهابحاجةقرطاجكانت

برشلونة.،لهانيبا،قرطاج:أيضانظرا

-976هـ،243ا-52)السريبنهناد

منكثيرعنروى.مصعببنالعسريبنهنادم(.857

اتفاقاالصحيحغيرفىوالأربعةمسلمعنهوروى،التابعين

ما،العبادةكثير،محدثقدوةحجةإماموهواجتنابا.لا

ومن.الكوفةراهب:لهيقالوكان،تسرىولا،قطتزوج

.مطبوعوهوالزهد،:مح!ابمؤلفاته

-9681هـ،ا453-6821)هيمبراإنو،هنا

فيونشأولد،سوريمجاهدهنانو،إبراهيمأم(.359

الملكية،المدرسةفيالعلمتلقى.بحلبحارمكفربلدة

عدةفيتقلب)إسطخبول(.إسلامبولفيوالإدارةللحقوق

.الفتاةالعربجمعيةفيعاملاعضواكان.مناصب

العالميةالحرببعدأصممورياالمؤممرفيعضواانتخب

الاستعمار.مهادنةولايقبلبالفرنسيينشىلاكان.الأولى

نواياتكشفتأنبعد،اسمياسيةالمؤتمراتطريقبنبذنادى

إلىدمشقمنانتقل.الأولىالعالميةالحرببعدالحلفاء

منأكثررجالهبلغحتىالمجاهدينحولهوجمع،حارم

قضاءعلىومسيطر،أدلبمدينةبهمفاحتلألفا،ثلاثين

شهرا.عشرينثورتهودامتالشاغور،وجسرالمعرة

أحرقفقد،اللهعلىالمتوكلالجهادأيامعليهاوأطلقوا

كلليقطعالمعاركقبلأثاثمنفيهبماوبيتهمزرعته

التيالمعاركعددوبلغللجهاد.وتحفرغبالدنياوشائجه

أريحا.معركةوأهمهافيها،انتصر،معركة711خاضها

ومبادلةهدنةعقدبشأنمفاوضتهإلىالفرنسيونواضطر

الجنرالبخداعشعرعندماذلكيقبلفلم،الأسرى

عنه،الإمداداتقطعإلىالفرنسيونعمدغريو.الفرنسي

منيخرجأنفراى،لمحاصرتهضخمةقواتوحشدوا

الأسلحة،عنبحثاضباطهمنأربعينفيمستخفياسوريا

منالافوبضعةقتيلألفمنأكثرالفرنسيينكبدأنبعد

للقبضالشعرجبلفيالفرنسيةالقواتحاصرته.الجرحى

منفريققتلحيثالحصا!،مكسرمعركةفكانت،عليه

الصحراءفيوهامهنانو،منهموأفلت،فريقوأسررجاله

إلىثمسوريا،إلىثمفلسطينإلىاتجه.المجاهدينمبنحد

إلىوسلمتهالإنجليزيةالسلطةاعتقلتهوهناك.القدس

سريةاتفاقيةبموجبالعسوريةالحدودعلىالفرنسيةالسلطة

منولخشيتها،عليهمالخارجينبتبادلتقضيالسلطينبين

للمحاكمةقدم.اعتقالهإثراندلعتالتىالثورةنطاقاتساع

منخوفا،ببراءتهالحكموصدرأم،229أهـ،341سنة

والشجاعةالعربيالأدبمنقطعةمرافعتهوكانت.الثورة

.نلإيماوا

المقاومة.حركاتفيمشاركاعمرهبقيةهنانوعاش

العلويينجبالفيالعليصالحالشيخبثورةصلةلهوكانت

.الثورةخططرلمسمفىالشئصالحمعاشتركحيث

إنجليزيصحفيام(.985-4781)لى،هت

الرومانسيينالشعراءمؤيديمنوشاعر.مقالاتوكاتب

كانعندماشيلليبيشوبيرسيكيتسجونمثلالإنجليز

كانكبير.حدإلىسخريةأوتجاهلموضعالشعراءهؤلاء

منكثيراأنكما،دوريةمطبوعاتلعدةمحرراهنت

فيوإعلاميةأدبيةمقالاتشكلعلىظهرتالجيدةأعماله

بينمتداولةهنتأشمعاربعضومازالت.المطوعاتهذه

وأبوام()816ريمينيقمةوخصوصا،الانحتىالقراء

كبارمعصداقتههنتوصفام(.)834أدهمبن

الذاتيةسيرتهفيالفكتوريين،وقدامىالرومانسيينالكتاب

أم(.085)

إحدىلمماوثجيتفىهنتليهنريجيمسولد

أسبوعيةصحيفةجونأخيهمعأسس.لندنضواحى

السجنأودعأم(.8)80الإكزمينراسمتحملليبرالية

الملكعلىالهجوميةحملاتهبعسبام(ا-815)813

.المذكورةالصحيفةالرابر!ىجورج
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ني!تاشبري!إالأطباءمنكانالشقيقينالعائلةاسموو

المشهورين.

علمفيلامعخبيرأم(.783-)1718هنتروليم

ووضع،للتشريحستريتمي!!وندمدرسةأسص.التشريح

فيالمستخدمةالتشرلإلبريطانيةطرقحوللبحثمقدمة

باريعبى.

فيمشهورمختصأم(.397)1728هنترجون

سىمهماإسهاماأسهما،لامعوجراح،الأمراضعلم

لحوثبإجراءقاموقد.الجراحةوفنونالأمراضتشخيص

حولمهمابحتاوكتب.والأ!منانالمشيمةلنيةحول

علىيتعرثشخصأولكانكماالتنامملية،الأمراض

أحدتتبعمليةقامأم785عاموفيالوريد.أضهاباممبب

المجموعةشراءتموقد.الدمويةالأوعيةتمددمجالفيثورة

هنتر،جونحوزةفيكانتالتيالتشريحلعيناتالكبيرة

.العامأضفعاأح!!منوذلك

.(م7461-6871)ثلسورإ،هنتنجتون

موضوخامشهواهث!احيولوجيا،حياتهبدأ،أمريكيجغرافي

حياةفيألناخاتأتيرصتمبدخبأسلوبفكتبالمناختأثير

-3091منأنحترةافيميداليةبدرا!عةوقامالبشر.

والشواهدالأدأسةمنحتيرافيهاوجدآ!ميا،في،أم609

هستمجتون!تبأشهرومن.وآراءهأفكارهتدعمالتي

،والمناخالحضارةهوآخركتابولهنبفآسيا،:حضاب

يتهنف!إقدمال!ضابهذاوفي.أم19ءسنةنشرهالذي

المناخاتبمناطقترتبطالإنسانيةالحضارةأنتفترضالتي

المناطقفيالدائمةالحرارةأماوالتغير،بالإثارةتتميزالتي

وفقرركودفييعيشواألىالناسعلىتفرضفهياطدارية

نسبي.

وراثياضطرابهنتنحتودمرض.مرصهلتلجتون،

تدميرفيالمرضهذاويتسبب.العصبيالجهازفيشديد

إراديةلاحركاتحدوثفيشسببكماالدماع،خلايا

وهذا.الوفاةتعقبهعقلياضطرابجانبإلىللجسم

النظربصرفالجنسينكلامنالناسيصيبالاضطراب

أولا!عممناسمهالرضهذاوأخذ.البشرممبالعرقعن

الذيالأمريحيالطبيبهنتنجتونجورجوهواكتشفهمن

وكانت.أم872عامفيالمرضهذاوصف!منأولكان

"هنتنجتونرقاصتسمىأصلاالحالةهده

عندالمرض!هذاأ،تحامعظماشيااللأعراضاوتبدأ

عاما،ء.إلى35ماب!تأعمارهميتراوخأ!ذيناال!شخاص

فيتبدأأريمكنالتيالحالاتبعضهناك!انتوإن

المصابونالمرضىولعيحقمتأخر.عمرفيأوالطفوأسةمرحلة

أعراضهتظهرأنبعدتقريباسنة51بمعدلالمرضبهذا

عليهم.الأولى

تثاقلاالمرضلهذاالجسمانيةالأعراضأوليكونوقد

ذلكبعدتبدأثممطلقا.الحركةعدمأوالحركةفي

شدةزادتوكلما.الارتعالقفيوالأيديالوجهعضلات

يصيبوقد،إرادياللاالعضليالانقباضرازدادالمرض

يرتحشوبذلككلها.الحسمعضلاتالانقباض!هذا

إرادية.غيربطريقةوالساقانوالذراعانوال!ضفانالرأس

وغيرالإراديةالحركاتتتداخلالمريضيسيروعندما

تشبهوخطواتالجسمفيترنحلينئكنهاللجسماالإرادية

المرضلهذاالمبكرةالعقليةالأعراضوتشمل.الرقصإيقاع

فيوالإهمالالتهئوالتأثر،وسرعة،الحصوتبلدالغباء،

التدميرعلىالمرضيعملثم.الشخصيوالمظهرالهندام

يزدادقدوعندئذ.ولذاكرتهالمريضلذكاءالتدريجي

ثدة.أحقلياالمرض

وفيالعضلاتفيتحكمكلأخيراالمريضيفقدوقد

وأالرئويالالتهابنتيجةالوفاةتحدثوقد.العقليةالقدرة

.المرضلهذامضاعفاتأيأوالقلبيةالأزمةا

موجودشاذ)جين(مورثهنتنجتودمرضويسبب

يسمىالكروموزوماتمنزوخم!واحدعلى

يصيبهالمورثهذايرثشخصوأي.4الكروموزوم

مصابمريضأيينجبهطفلكلأنكما،الاضطراب

بنسبةالمورثهذاوراثةفرصعةلديهتكونالمرضبهذا

هناكشخصألف!مائةكلبينمنأنالخبراءبرويقدر

يحدلونأشمخاص-47لينيتراوحالأشخاصمنعدد

لتحديدوسيلةالباحثونطوروقد.هنتنجتونلمرضالمورث

الابتكارهذاولكن.المورثهذايحملقدالذيالشحص

التجربة.طورفيلايزالالعلمي

أعراضهمنكثيركانوإن،علاجلهليسالمرضوهدا

العلاجيةوالطرقالأدويةطريقعنتحفيفهايمكن

.لأخرىا

غربيفيمحليحكمذاتمقاطعةهشجلىوئشاير

ويغطي.نسمة007/041سكانهايبلكلددكمبردجشاير

مدينةفيالإداريةأجهزتهولهكبيرةزراعيةمساحةالإقليم

طويلوقتمنذتأ!سستمصانعفيهاتوجدالتيهنتنحدون

الصناعاتمنعدداأنكما،الزراعيةالآلاتلتصنيع

نهرويتدفق.الأخيرةأ!شواتافيفيهاأقيمتقدالجديدة

هذاوكانوهنتنجدوننوتسسانتمدينتيخلااطأوز

.عديدةمشواتطوالهنتنجدوناسميحملالإقليم

كمبردجشاير.:أيضاانظر
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حهانشاهالهنديالحاكمقبريالأبيضالرخامىالمبنىهدايضمالعال!ا.فيوأجملهاالمباليأشهرضمنيمدرجالهسدبشماليأكرافيمحلتاج

.أم653و6321عامىبينمحلتاختشييدفىعاملألف2"عملوقد.وزوجته

الهنلى

سكانادودةأكبرثانيةوهياسياجنوبىتقعدودةالهئد

وينتمي،والسكانالأرضحيثمنالهندتتباين.العالمفي

ويتحدثون،ودينيةعرقيةمجموعاتعدةإلىالسكان

منكبيراتفاوتاالسكانويتفاوت.مختلفةولهجاتلغات

والتعليم.والفقروالثراءالمعيشةمستوىحيث

وفرةمنالرغمعلىالغنيةالدولمنالهندتعدلا

مستوىجعلممامعظمها،يستغللمالتيالطيعيةمواردها

متدنيا.معيشتها

عشرالثامنالقرنمنذبريطانيةمستعمرةالهندبقيت

وبعد.ام479عاماستقلالهانالتأنإلىالميلادي

مستوىوتحسينالبلادلتنميةالحكومةسعتالاستقلال

إلىالهندتطويرعلىعملتكماللمواطإن،المعيشة

الختبراتأنشأتحيث،الكبرىالصناعيةالدولمصاف

الاتصالاتلأغراضالصناعيةالأقماروأطلقت،الذرية

الجوية.والأرصاد

السكان

!308.479...نحوالهندفيالسكانعدديبلغ

نحوتبلغعاليةوبكثافة(،العالمسكانمن%أ)6نسمة

المناطقفيالسكانمن%73ويسكن2،اكمنسمة288

الثمانينياتفترةوفى.المدنفي%27يعيع!بينما،الريفية

مليون18بمعدلالسكانعددازداد،العشرينالقرنمن

وانخفاضالصحيةالخدماتتطورمعالسنةفينسمة

المدنفيالسكانكثافةزيادةإلىادىمماالوفياتمعدل

الاجتماعية.المشكلاتمنكثيرحدوثوإلىوالريف

المجموعاتمنعددإلىالهندسكانينتمي.الأسلاف

اللونذووالاريونالهنود:همامجموعتينوأكبر،العرقية

ومجموعةالهند،شمالىفىمعظمهمويسكنالفاغ

فيمعظمهمويسكنالآسود،اللونذويالدرافيديين

الهند.جنوبي

بعضاستقر،الميلاديعشرالحاديالقرنبدايةمع

)السابق(السوفييتيالاتحادوأواسطوإيرانأفغانستانمسلمي

وخاصةالهندشمالىفيأحفادهممعظمويسكنالهندفي

استقربينما،البنغالوغربيوأتربرادشبيهارولاياتفي

الحدودعلىالهملاياجبالمنطقةفيالمغولالسكان

لبورما.المتاخمةالولاياتوفيللهندالشرقيةالشمالية

وأكثررئيسيةلغة41الهندسكانيتحدث.اللغات

إلىالرئيسيةاللغاتتنتمي.محليةولهجةلغة0001من

والأسرةالأوروبيةالهنديةأوأوروبية-الهندوالألممرة

تنتميلغاتالسكانمن73%نحوويتحدث.الدرافيدية
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أصيماالأقافيخصوصاأوروبية-الهندوالأسرةإلى

أصبلادالغةالهنديةاللغةوتعتبر.والوسطىالشمالية

إقليميةلغة13والسنسكريتيةاللغةبجانبالرسمية

مستوىعلىرسميةلغةالإنجليزيةاللغةتعدكما،أخرى

الختلفة.الهندأنحاء

والقرىالمدنفيالحياة

منمزدحمةأكواخمنالهنديةالقرىمعفمأتتكون

واححمتوال!رباء.المياهخدماتإلىوتفتقروالحصيرالطين

وزيادةأسقرىاحياةتطويرشيساعدالاقتصاديالتطور

والخدماتوالمياهال!!رباءخدماتوتقديمالزراعيال!نتاخ

الصحية.

والسياسةللتجارةمراكزفتعتبر،الكبرىالمدنأما

المعابدتقدمهاالتيأسدينيةاوالخدماتالجامعيةوالخدمات

علىالمدنتشتملكما،الختلفةالهندأنحاءمنللحجاج

والحدماتوال!!رباءالمياهإلىتفتقرفقيرةأحياء

الصحية.

ونحو،الهندوسيةبالديانة%6.82نحويدين.الدين

والسيخ3%النصيسارىيليهمثمبالإسلاميدينون4.11%

الدينويؤدي.%.،هنحوواليانيون%أوالبوذيون%،2

الهندوسقوابنإنحيث،الهنديةالحياةفيمهمادورا

والزواجوالطعاماللباسطريقةتحكماالمسلمينوقوانين

التيالداميةالاضطراباتأدت.الأديانتلكلتابعى

إلىالهندتقسيمإلىوالمسلمينالهندوسبينحدثت

وباحصشان.أ!نداهما:دولتين

قياسامتدنيةتعدللهنودالصحيةالحالةإن.الصحة

بسببالوفياتمعدلاتترتفعحيثأخربية،االدولعلى

والأوبئةالأمراضوانتشارالمعيشيةالأحوالواالتغذيةسوء

مطلعمعولكن،والطاعونأمموليرااوالملاريامث!!

تأسيسفىالدولةشرعتأحشريناالقرنخمسينيات

المستشفياتمنالعديدولناءالعامةأصحيةاالخدمات

ارتفع،أم059عامومنذ.الجديدةالطبيةالمستوصفاتر

سنة.25بنحوالفردعمرمعدل

يؤلفوناللسلمون

سكانعددعشرحوالي

هماونشاهدالهمد.

الصلاةيؤدونالمسلم!ط

المساحد.أحملأحدفي



912الهند

والقراءةالهندسكاننصفيستطئنحو.التعليم

عامتنفيذهابدأالتيالتعليميةالبرامجبففكلالكتابة

المدارسلبناءكبيرةميزانيةولةأطاخصصتوقد.أم519

التعليمية،والوسائلالمدرمميةالكتبوتوفيرالمعلمينوتدريب

إلىسنواتستعمرمنللأطفالالتعليممجانيةوأقرت

فترةفىيدرسونالأطفالمن85%فإن،ولذلك.سنة41

الذيننسبةولكن.الأولىالتعليممنالخمسالسنوات

عددوأما.35%نحوتبلغالعلياالمدارسفييدرسون

أكثرويوجد.المدنمنأقلفتعتبر،الريفيةبالمناطقالمدارس

18بينالسكانمن%4ونحو،وجامعةكلية0005من

العالي.التعليمبمؤسساتيلتحقونسنة23و

السطح

وتفصل2،كم095.287؟3نحوالهندمساحةتبلغ

وبينماآسيا.بقيةعنالهندشماليمعظمالجبليةالمرتفعات

فييمتدمثلثشكلعلىجزيرةشبهالجنوبىالنصف

وخليجالهند،غربيالعرببحرويقع.الهنديالمحيط

منهكم843.6الساحلطولويقدرشرقيها.فيالبنغال

للهند.التابعةللأقاليمكمأ2/31

الهملايا،أ:أقاليمثلاثةمنالأرضسطحوشكون

الهضبةأوالدكنهضبة3-،الشماليةالسهول2-

الجنوبية.

وتمتد،العالمفيجبالسلسلةأعلىوهيالهملايا.

الشرقيالشمالإلىالشمالأقصىمنكم01422نحو

المناطق.بعضفىكم032نحوعرضهاويبلغللهند.

موجزةحقائق

ل!.نيود:صمةلعاا

البمغاليةأهمهاأخرىلغة41إلىبالإضافةالهندية:الرسميةاللغة

وعيرها.والأردية

الهند(.)اتحادبهارات:الرسميالاسم

:المسافاتأبعد".العالمفي"السابعة2كم.095287.3:ا!لساحة

كم.0027:غر!شرق،كم32"":جوبشمال

مستوىفوقم8985كانشيحجمحاجبلارتفاعأعلى:الارتفاع

البحر.سطحمستوى:ارتفاعأدنىالبحر،سطح

نسمة،!3208724""":أم691تقدير:السكانعدد:السكان

م،02"أعامتقدير،نسمة989.856ر19،1.85!إح!اء

288.2/نسمة/كمالسكانيةالكثافة.نسمة1..000.481350

المدد.سكان%72،ريفيون%73؟السكانيالتوريع

،البقولياتالأرز،،الحوتالقط،الموز،:ارراعة:الرئيسيةالملنتجات

القمح.،المتماي،الدض،السمسم،التواب!!

لحديدا،المنسوجات،بصالملا،الكيميائيةلموادا،لإسمنتا:عةلصناا

.السياراتالسكر،،والقطنجةالنحامسيةالمنتحات،الأسمدةالفولاذ،

والنفط.الحديدخام:التعدين

(.الناسعقولعلىسيومن)أنت:الوطنيالنشيد

الهمدية.الروبية:الأساسيةالوحدةالنقود:

أيضاالهخدفيالمتنوعةالجميلةالطميعجةالمناظرتشتمل.الصينيةالهنديةالحدودطولعلىترتفعاحالمافىجمليةسلاسلأعلىاللهيبةالهملاياجبال

خصبة.وسهولكبيرةوأنهارمنخفضةوأراضامشوائيةوغاباتصحارىعلى
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ءبررالشماليةأندمان
)ندمانأ"الوسطىندمارأ4

11الجنوبيةأندمالىللير!(بورتبحر

"نماندآ

4الصعرىألدمان
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اتد!لىحررحص--------
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جزر!!

نيكوبار"

ثروا!أ!الك!رحلأنيكوبار

م..8958ارتفاععلى)كانشينجنجا(جبلأعلىتتض!نا

علىارتفاعهايربوالأخرىالهملاياجبالمعظمإن

مثلالبريةالحيوانيةبالحياةالهملاياجبالوتزخر.م101.6

سفوحعلىالغزلانأنواعبعضووالخرتيتوالقردةلببر

أط.لجبا

الجزيرةوشبهالهملاياجبالبينتقع.الشماليةالسهول

يبلغبيخماكم،041.2لنحوالهندشماليفيوتمتد.لجنولية

أودية،السهولمنطقةوتشملكما.032نحوعرضهاضوسط

هذهوتتميز.الختلفةوأفرعهاوالسندوالجانجبراهمابترا،نهار

علىيساعدسطحهااستواءأنكما،خصبةبتربةلسهول

هذهفىيسحنونالهنودمعظمفإنولذافيها،الريثمليات

لمنطقة.

شبهمعظموتكون،شاسعةهضبةوهي.الدكنهفبة

تلتقىحيث،الغربنحوالهضبةوترتفع.الجنوبيةلجزيرة

تنحدرالتيأم(،005)ارتفاعالغربيةالغاتجبالسلسلة

جبالسلسلةتمتد،الشرقوفي.ضيقةساحليةمنطقةحو

وتنحدر،الدكنهضبةحافةعلىم061نحوالشرقيةعغات

الساحليةالمنطقةمنعرضاأكثرساحليةمنطقةنحودريجيا

أقصىفيوالشرقيةالغربيةالفاتجبالسلاسلوتلتقي.كربية

نلقيري.جبالعندالدكنلهضبةالجنوبى!ف

والمناطقالزراعيةالأراضيتوجدالدكنهضبةوعلى

الحيواناتمنوغيرهاالأفيالتستوطنهاالتى،والغاباترعوية

كوفريمث!الرئيسيةالأنهاروتجري،الضخمةجرية

وتص!،الدكنهضبةامتدادعلىشرقاوكرششاجودافاري

.البنغالخليجئي

المناخ

فصل2بارد،فصل-أ:هيفصولثلاثةالهنديسود

ممطر.فصل3حار،

يصبححيثفبراير،إلىأكتوبرمنيمتدالبارد.الفصل

التىالشماليةالجبالباستثناءالهندأنحاءفيمعتدلا!قس

درجةدونماإلىالحرارةفيهاوتنخفضالثلوجعليهاسقط

أثناءالشماليةالجبليةالمناطقفيالصقيعيحدثوقدخجمد.

نأغيربارد،فصلإلىيفتقرفإنهالهند،جنوبيأما.الفصلذا

مثلالحرارةإلىعادةتميللافبرايرإلىأكتوبرمنالطقستهالة

.الأخرىالسنةشهورتية

تكتمسبحيثيونيو،إلىمارسمنيمتدالحار.الفصل

إلىترتفعماغالباالتيالحرارةدرجاتأقصىالشماليةسهول

بينالحرارةمعدلفيكون،الساحليةالمناطقفىأما.م4(

المداريةالأعاصيرتجلب،الفصلهذاوفي.م32وم2(

أجزاءتظلبينما،الساحليةالمناطقفيخصوصاعاصفاشسا

0002004الجبالأما،الفصلهذاأثناءنسبياباردةالجنوبيةالهضبةن

0002004006008
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لسمة.ملاي!!8علىلهاس!طعدديريدا!ند،ا!يمدينةأكمربومباي

حاشاصواسلم!صافللس!-المحصصةالعاليةالحدشةالمماليتشغل

مزدحمة!قيرةأحياءفيصعيمتسود!مايأهاليمعصمأأدعير،المدية

احسعاد.لا

حمسببارداأومعتدالآيكونفيهافالطقسالشمالية

.الجبالارتفاعمستوى

!مبتمبر،إلىيونيومنتصفمنيمتدالامطار.فصل

،الهنديالمحيطمنالملوسميةالربإحتهبحيث

منأ!نداإلىوتصلالمحيطمياهمنأصوبةالروتكتعسب

هطولوتسبب،أ!شرقياوالجنوبأخربياالجنوبجهتي

أصيفواالشتاءشصليفىأماالهند.فيالأمطارمعظم

الشمالأوأصشمالامنتهبالموسميةالرياحفإن،الجاف

الشرقي.

كبرىأهميةالغربيةالجنوبيةالموسميةالرياحوتشكل

الموسميةالرياحلسقطوعندماالهند.شيالزراعيللنشاط

هذهتتأخروحيثما،ب!صرةالمحاصيلتزرعكافيةأمطارا

فشلفيتتسببالمنالسبالوقتفيالوصولعنالرياح

أمطارالسقطالموسميةالرياحبعضأنغير.المحاصيلزراعة

أغيضاناتاوحدوثالمحاصيلتدميرإلىتؤديأحياناغزيرة

.لمدمرةا

يبلغالهند.شرقيأ!شمافيبغزارةالأمطهاروتسقط

حواليالمنطقةهذهمنالجبليةالمناطقلعضفيالمص!إمعدل

سجلتللأمطاركميةوأعلى،السنةفيملم004.11

بلغتحيثشيرابونجيمدينةعلىهطلتواحدةسشة

أغسطس)بينالسنةفيملم047/26فيهاالأمطاراكمية

سقوطمعدلأننجدبينماأم(،861ويوليو0186

وقدبالهند.التومئالصحاعيفيمهمادوراحؤديالفولاذ،إنتاج

المصنعوهذاالفولاذ.م!انعإنشاءليالهسداحلدالىامرعددساعد

)سابقا(.السوفييحىالاتحادبمساعدةأستعئلحثيلايفيالموحود

أجزاءبعضفيالسنةفيفقطملم05نحويبلغالأمطار

الرملية.الصحراء

لتجارةواالاقئصاد

منقلةتتصفبينماالهندفيعامةبصفةالفقرينتشر

منالهنديالاقتصادضخامةمنغموباشبالثراء.أ!نودا

نأإلا،والخدماتالبضائععائدرالقوميالدخ!!إجمالى

منفيهاالفرددخلمستوىيجعلالهائلسكانهاعدد

العالم.فيالمتدنيةالدخول

البنتشملالرئيسيةالهندصادراتأننجد.التجارة

وخام،اليدويةوالصناعات،والماسالقطنيةوالمنسوجات

وغيرها،الجلديةوالمنتجاتوالتبغوالشايوالجوتالحديد

بينما،الصادراتجملةمن%82الزراعيالإنتاجويش!!!

الالات،الكهربائية)المعداتالصناعيةالمنتجاتتشكل

إضافةالوارداتأهممنالنفطويعتبر.%63نحو(الخفيفة

والحبوبوالاسمدةالطعامزيت:مثلأخرىوارداتإلى

ولذا.النقلومعداتالصناعةوآلاتوالفولاذوالحديد

يتطلبمماالصادراتقيمةتفوتالوارداتقيمةشإن

الوارداتلتمويلالخارجيةوالمعوناتبالقروضالاستعانة

ال!ضافية.

التىللهندالقوميالدخلثلثبنحوتسهم.الزراعة

الأراضىمساحةحيثمنالعالمفيدولةخامستعد

نصفمنأكثرالزراعيةالارضمساحةودغطي.الزراعية
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منئقطرأكبرثانيالهحدتجعلا!ورةافيتشاهدكماالأررحقول

الصين.غيرالمجالهذافييفوقهاولا،العالمفيللأرر

والذرةوالقمحالأرز:الرئيسيةالحبوبتزرعحيثالبلاد،

منالعالمإنتاجنصفمنأكثرالهندتزرعكماوالدخن

والجوتالتوابلإنتاجفيالرئيسيةالدولمنوتعدالمانجو،

وغيرها.والموزوالحمضياتوالبقولياتوالسكر

منكبيرةكمياتتستوردالهندكانت،الماضيفي

الزراعيةوالوسائلالآلياتتطورولكنالغذائيةالمواد

الريطرفواستخدام،المحسنةالبذورسلالاتوأستنباط

الرود.فيالزراعةإنتاجيةزيادةعلىساعدالحديثة

امشقلالبعدالصناعةتطورتلقد.والتعدينالمناعة

وصناعةومشتقاتهالبترولتكريرصناعةوشملتالهند،

أنشأت،ام9ء.عامومنذ.النقلووسائلالاليات

لتلبيةوذلكوالفولاذ،الحديدمصانعمنعدداالحكومة

وأنشأت.الحربيةوالمعداتوالقطاراتالسياراتصناعة

الغذائيةوالصناعاتوالسكر،الإدمسمنتمصانعكذلك

الهندتمتلك،الصمناعةولأغراض.النسيجوصخاعةوالخشب

من%ءنحوتنتجحيثالخامالموادمنكبيرةكميات

كميةالهندتمتلككماالحديد،خاممنالعالميالإنتاج

من%05نحوالبترولويمثل،الحجريالفحممنجيدة

الفحميمثلبينماالهند.فيالمستخرجةالمعادنكلقيمة

لمعدنالعالمىالإنتاجمعظمالهندتنتجكما.%04الحجري

المنجنيز.خامتصدركما،الكهربائيةالمعداتلصناعةالميكا

البوكسيت:مثلأخرىمعادنكذلكالهندوتنتج

والرصاصوالنحاسالطبيعيوالغازوالجبسوالكرميت

والزنك.

التيالحراريةالمحطاتتنتج.الكهربائيةالقدرة

الكهرباءمن75%نحوالحجريوالفحمالنفطتستخدم

الهندحاجاتمعظمالكهرومائيةالمحطاتتزودبينما

البلادالنوويةالقدرةمحطاتوتزودالكهرباء،منالمتبقية

الكهرباء.منضئيلبقدر

علىكبيرةبدرجةالهندتعتمد.والاتصالاتالنقل

سنويا.راكببلايينثلاثةتنقلحيثالحديديةالسكك

الهندلأنحاءالبضائعمن6%0نحونقلإلىإضافة

الدرأجةيعستخدمونالمدنسكانمنوكثير.الختلفة

المدنالبريةالطرقتربط،أخرىناحيةومن،الهوائية

سيئة،حالتهاتبدوالطرقهذهبعضولكن،الرئيسية

فىصعوبةيشكلمما،والكباريالخدمةمحطاتوتنقصسها

من03%نحوالشاحناتتحملكما.الطويلةالسفريات

الخطوطأنإلىإضافةالهند،فىالمشحونةالبضائعجملة

داخلفيوالبضائعالمسافريننقلفيتساه!الهنديةالجوية

.الاخرىالعالمودولالهند

تتوافرالهنديةالمدنكلفإن،الاتصالاتمجالوفى

هاتف،ملايينثلاثةنحويوجدحيث،هاتفيةخدماتفيها

إلىإضافةالبلاد،أجزاءكلإلىالبرقخطوطتصلكما

باللغةينشربعضها،يوميةصحيفة0013منأكثروجود

والهندية.البنغاليةباللغفنالآخروالبعضالإنجليزية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

تابهايارأ

سوكاأ

كبرأ

لغريبورأ

لاكشمييافيحا،يتندبا

لارا،،سيمها!تاالر

ارحيندرا،دسابرا

وودقطأ،نتلزا

شالدراجاحدسقالسير،بوس

مورياسدراحوبتاتشا

سلطانتيمو

ملكة،حانسي

جهانجير

أميرخسرو

شاكرا!ارقي،بلاشاريراحاغو

سارفيبالىهاكريشماد،راد

نةسلطا،ضيةرا

تافسكاندراشيكراتشاالسير،نمارا

نيوحامارا

ممينج،نجيترا

جي!تياسا،يرا

موهانرام،روي

براتابوشوالات،سنح

سوشروتا

يالدشنكار،لتحارما

بهادورلاللتساستري،

رافيشان!ص،

جانشاه

شنكراجاريا

سوريشاهشير

شيفاجى

رالندراناتطعور،

بنمحمدطفلق،

خالجيالدي!علاء

ألديرا،غاندي

راجيف،نديغا

كرممتشدموهنداس،غالدي

الفضلبوأ

رماسوامي،ترامالىفن!ط

فيفكنندا

كالمجشكا
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دريارد،حجلحح

كهـ.،!يوديتاكر

ليرامها

كصما،مولر

لاكنا

أ!سعن

البر

البحعالت!ت

اطعابدات!!

لادأأححد

حصاأ

ألادالله

أمرتسار

لاسعالور

ش!دبراترأ

يمقادلرتش!!ساروأ

يساورأ

لععحا!ا

الشرديةأجنعالا

لمجهار

،دوتاميل

تريبورا

حررنيحولار،وألدمان

يشيريبولد

لديحارتثا

سايدادا،وروحيلا

حيىروساو،يدنا

لصو

رلتحاها

والنباتيةالجوانيةة

الاءحاموس

الحرتيت

ششميرعمرة

العور،ئور

المدن

ءياى

بادأحيدر

حيليمحارد

دلثي

سىلارافا

لولاياتا

وكشحيرموحا

مهتارحارا

!!جم

راثحاعو

كاتاكرلا

ا،كيرا

سمورما

ايحدةلأقايم

هادلىنجارردادرا

ديووداماد

المي!!

درالكوا

لمممم!ا

لهالا

!صاسو\

ص!ضا

ل!صاو

3!مدرا

نيودلهي

تشراهراما

!!دراميامد

رامربش

ياا،!يعا

ندا،عاسا

لايارما

شادتهيماتمتمال

داطى

يصرد!تال!

ا!ر!الحر

حليجأ!،البحعا

!ححراءتار،

ال!سلام

لراهحا

بوذا

يةالبود

الأرواحامتساتما

ثاتلأا

ررالأا

سياآ

حيتادفالحا

الطبيعيةالملامح

لص،الجاج

دهر،ستليح

الدين

هدشا

اححيحيةا

شيما

الممعلقةالطهيقة

الهمديالمحيص

اعملاياا

اعقيرا

اغيداا

ا!دوسيةا

نيةايى

صلةذاتأخرىمقالات

ي!جتاحصاناياماار

حيةلسرالرقصا

س!لملااوسةلرا

ملح!ة،تارا!المهاايتيةلمسسكرا

الوسيقىاحسيتارامحلتاح

!د،اسحترلإتا،اعالمالحوتا

اصيلةارةاعماالحيزرالىا

للعةا،يةا!داءاا!داديو!يداراسدا

حارا

لموضوعاصرعنا

لسكانا-أ

سا!!الأا

اطعاتا-!

لقرىوانلمديماافياأا-2

اضعليما-ح

لسطحا-3

ياائهما،ا-أ

اجةلمتحمااا!لسهوا-!

اسدكراهفحمة-ح

المناخ-4

ا!اردااغص!-ا

الحارالمص!!-

الأمصاارافصدح

ةوالخارالاقتصاد-5

ئيةاعصباالقدرةا-داخحارةا-أ

لاتلاتصاوالنقلاهـ-عةاشرا-!

أضعدلاا"الصماعة--

هـ

أسئلة

احسحان؟امعظهميس!سالهسدماطقأيفي

اللهجاتعددوماالهمد؟لس!سالىالرئيسيةاللعاتعددما-2

المحلية؟اللعاتر

تمتهار؟ممادا"الهمد؟مماطهتأع!ما-3

ديها؟المقرينتشرولماذاا!د؟ااضصاديعتمدعا،م-4

ا!ند؟افياسلظالأماسيةاالوسيلةما

هـ،-62؟)المؤمنينأم،أميةأبيبنتهند

المؤمنينأم،المغيرةبنأميةأبيبنتهندم(.681؟

رسولزوجاتإحدىمخزوميةقرشية،سلمةأمصنيتهاو

زاد:لهيقالجدهاالمغيرةوكانسهي!أبيهااسمعثةور.الله

يحملمعهيسافرأحدالايدع،لجودهوكالى،الراكب

عبدبناللهعبدأبوسلمةتزوجها.يكفيهموكانزادا،

ثم،الحبشةأرضإلىمعهوهاجرت،الخزوميالأسد

تدخلمهاجرةامرأةأولفحانتالمدينهإلىمعههاحرت

مشهك!!اللهرسولتزوجهاسلمةأبيوفاةبعد.المدينة

أحاديثمنروتهماعددوتدبير.رأىذاتعاقلةهـ.4

صتن!هسد.النبىزوجاتانظر:.حديثا378

المطلب.عبدبنحمزةانظر:.عتبةبدتهدد
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الهند.فىالبريطانيون
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بوذا.مزاراتأحديضمبرج

الهندتاريخ

وأغنىأقدمإحدىالهندفيقامت.ظريماوو،

منلأكثرتاريخهايرجعحيث،العالمفيالحضارات

التيالإمبراطورياتمنعددفيهاظهر.سنةآلافخمسة

التيالبريطانيةالإمبراطوريةاخرهاوكان،بادتثمسادت

المستقلة.الهندجمهوريةتأسيسإثرأم479عامانتهت

بالحروبحافلتاريخعبرعظيمةأمةظهرتلقد

المتعددةوالشعوبالفكريةوالمنجزاتوالفتوحات

العقائد.

القديمالتاريخ

تعودمواقعالهنديةالقارةشبهفيالاثارعلماءاكتشف

فترةخلالاقتصادهفيالشعبواعتمد.البرونزيللعصر

الأليفةالقطعانوتربيةالمحاصيلزراعةالتاربكللىقبلط

والأبقار.والمعزالأغناممن

لمشةنحوإلىالقديمةالهنديةالحضارةتاريخويرجع

نظاموجودعلىالقديمةوالمدنالقرىوتدل..مق0035

وأقتصادي.حكومي

الشعبهذاعنالكثيرمازالالسند.واديشعب

منها،الطينيةوخاصة،الأختامأنمعمجهولأوحياته

الحسابوعرفومارسها،الكتابةعرفأنهأظهرت

.سوالقيا

!شأفرادمعظم

كالوداروموهنجو

نحتفيمهرةفنانين

وهدا.والطينالحجارة

!مالمصنوعالختم

يحملالصابونيالححر

أحد!.ثورصورة

السند.واديحضارةمراكزمنمركزاكانتالتيهرابافىخرائب

ليما..مق0025سنةحواليالازدهار!يالحضارةتلكبدأتوقد

الهحد.وغربيباكستادالانيسمى

ءقصولينء!؟ير!!،!؟تنبريراعبهما!ثر؟!!!عيزع!بهي

ؤ؟خ!ير!ءيمور!؟ير!ش!
!!ء!ء،س*ئخث!+!؟عس3لم

صئه!3-شح!!،!حيهوء7
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دارزموهنجوهماالسندواديحضارةفيمدينتينأشهر

بتهـاياالآثارعلماءوجدكما،البنجابفيوهراباأسشدافي

الممتدغوجاراتإقليمامنالأخرىأصغيرةاالقرىمنالعديد

.الشمالفيالهملاياإلىالهندجنوبمن

المتندواديس!صانالتجارةزودت.والحرفالتجارة

الخشبمثلالأساسيةالخاموالمواد،الضروريةبالأغذية

نأالعلماءويعتقد.والزجاخوالمعادنوالأصباغوالقطن

شىالنهرينب!تماوبلادأعسداحضارتيبينالقويالتشاله

بينهما.بحريةتجاريةعلاقاتقياميرجحالعراث

وصلتقدكانتهراباحضارةأنيبدو.الآريينقدوم

مسببمازالحينفي..مق0025عامنحوأوجها

نإمجهولآ.الميلادقبلعشرالثامنالقرنفيانهيارها

هجرةمنجزءاكانالهنديةالقارةضعبهفيالار!ينظهور

تلكت!صنوقد(،)إيرانفارسوبلادآسياأواسعطمنكبيرة

نهبنئكنهاالتيالحروبإلىأدتالتيهيالهجرة

وإحراقها.هرابامدن

منها،عديدةلغاتأ!نداصلترالتيالضعوبت!صلمت

الملاتيمية*.وا،والإغريقية،أغديمةاوالإيرانية،السنسكريتية

لالفيدا،فةالمعررأرريسيةاالنصوصقدمتالفيدا.

الفيدا.:انف!إالهمد.فيالآريينتاريخعنكثيرةمعلومات

والسامافيداالريجفيدا:هيمأقساأربعةوالفيدا

الريجفيدا،ظهورأنويعتقدوالأتارفافيدا.والياجورفيدا

الميلاد.قبلعشرالسادسالقرنفيكانأقدمها،وهي

الفلسفةمنأمملالأساسيةالأركانالفيداوتشكل

تنتقلكانتوالتي.الهندوسيةانظر:الهندوميين.والدين

تدوينها.قب!!والعلماءالكهنةأجيالطري!تعنشفويا

الأولالفيديالمجتمعكانللآريين.الاجتماعىالنظام

فيالحالعليهحصانكماتماماطبقاتثلاثمنيتكون

والمقاتلة)البراهمة(الكهنةطبقةوهي،الاريالمجتمع

الطبقيةأس!هيوهذه)فاسيا(.والعامة)الكساتريا(

أجة.الحاالهندية

أسودشعبإلىأيضاالمتأخرةوالتواريخالفيداأشارت

حروباخاضوقدالهنود.اصلوهوبالداساعرفالبشرة

الوضيعةالسودراطبقةأنويبدو.الارلينضدعديدة

المستعبدين.السودراهىكانت

ملحمتينفيوحروبهمالآريينبطولاتدونتوقد

المهابهاراتا،انظر:.والمهابهاراتاالراماياناهماقصصيتين

رامايانا.؟ملحمة

أفضلوكان.سارناتفى)فيهارا(ديرأولبوذاوأقام

للثقافةوحماةكهنةكانواالذينللبراهمةمكان

للتهديدهذاالبراهمةوضعتعرضوقد،السنسكريتية

واليانية.كالبوذيةجديدةأديانظهوربسبب

حتىوالإمبراطورياتالغزوات

الميلاديالسادسالقرن

والمدنالثروةكانت.والإكريقيالفارسيالغزوان

غزافقد.الأجانبالغزاةاهتماممثارالغنيةوالقرىالجميلة

..مق053عامالهندالشهيرقورش!الفارسيالإمبراطور

إمبراطوريةمقاطعاتمنالعشرينالمقاطعةوأصبحت

القديمة.فارسانظر:.الأخميميةاقورش

عاممقدونياملكالأكبر،الإس!صدرالقائدوعزاها

الاستقرارفترةماورياجبتاقشاندرااغتنماو..مق632

فبدأالإسكندر،غزوبعدالبلادسادالذيالمسياسي

عامالصغيرةناندالمملكةملكابصفتهتوسعيامشروعا

..مت321

!نلهجومالإغريقتعرض.الهندفىالماوريانظهور

فيماغادامملكةعلىاسميطرةمنتمكنأنبعدتشاندرا

السندولايةمنأجزاءلسيادتهوخضعتالجانجوادي

وبذلكسارابندوابنه.مق792عامالح!ص!افىوخلفه

معظميحكمون،قرنربعوحلال،الماورياناأص!ت

أ!ندية.االأراضي

قوةأقصىإلىالماوريةال!مبراطوريةوصلتأسوكا.

وذلك.الحكمسدةأسوكاالإمبراطورارتقاءيمأ!اسياسية

الهندأرجاءفيوانتشرتتقريبا..مق722عامبعد

.بالمعلوماتغنيامصدراكانتالتيالحجريةالنقوش!

أوريساضدالناجحةحملتىبعدالبوذيةأ!عوكااعتنق

فيهاقتلالتيالهند،شرقيجنوبفي.مق261عام

معائرلهودانتالحروبعنبعدهاوتخلىالالافمئات

بالملكالحجريةالمرامسيماوتصفه.بالتبعيةأ!ندابلاد

وحكمالبوذيةنشرعلىلجدعم!!الذيالالهةمحبوب

أسوكا.:انظر.أسدأ!با

الماوريةالإمبراطوريةأخذتآسيا.أواسطغزوات

وهو،ديمتريوسوأقامببطء.بالانحدارأسوكاحكملعد

أشهركان،البنجابفىمملكةالإسكندر،قادةأحدحفيد

ميناندر.الملكححامها

،.مق15.أ-ءهعاممنالفترةفيميناندرحكبم

السيثيينأوالساكاشعبغزواتاطاحتحينفي

شماليفىالإغريقيبالحاكمآممياأواسصأمنالقادمين

الهند.

أواسطمنجديدةلغزوةالهندتعرضت.الكوشان

.الكوشانقبيلةالميلاديالأولالقرنفيبهاقامتآسيا

منامتدتكانيشكا،بقيادةقويةإمبراطوريةأسحستالتي

الهند.شعرقيفي()بنارسفاراناسيإلىتركستان

الحكاموتأثر.ثقافيةإنجازاتال!مبراطوريةتوسعوصاحب
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السند.واديحضارةانتعاشبداية.مق0035

للهند.الآريالعزو.مق0155

المودية.انتشارم08-..مق505

الهمد.إلىالأكبرالإسكندروصمول.مق326

جبتا.أسرةيدعلىالهحدشمالتوحيدمهـ532-55

السند.إقليمفيالإسلاميةالدعوةنحتمربدايةم271

الهند.إلىالبرتغاليجامادافاسكووصمولأم894

لابر.يدعلىالمغولإمبراطوريةتأسيسأم526

روبرتانتصاربعدالبنغالعلىالشرقيةالهندشركةمميطرةأم757

بلاسي.معركةفيكلايف

للهسد.بريطانيحاكمأولهيستنجزوارنتعيينم1774

الهندشركةم!لدلأالهندعلىالبريطهانيةالحكومةم!يطرةام858

الشرقية.

.الهنديالقوميالمؤتمرحز!تأسيسام885

الإسلامية.العصبةتأم!يسام609

.الهنديللمؤتمرغالديرئاسةأم029

جديد.هحديلدمشورالبريطانيينإصدارأم359

والفرسبالإغريقوالديانةالفنمجاليفيالكوشان

الطريقتينعلىذهبيةنقوداوسكوا.الهنديةوالتقاليد

إلىالبوذيةالدينيةالعمارةوارتفعت.والإغريقيةالفارسية

كانيشكا.انظر:.الهندسيالإبداعمنكبيرةدرجات

القارةشبهتاريختميز.والعلميةالثقافيةالإنجازات

(الميلاديالرالغ)القرنكوشانإمبراطوريةبعدالهندية

وتمثل.مجزأةأقاليمحكمتالتيالأسرمنعددبظهور

السنسكريتيةللدراساتالكبيرالثقافىالنجاح،الفترةهذه

العلمية.والاكتشافات

كانللصفر،)5(الرقمالهنودالرياضيوناستخدم

والأدبالفنوازدهر.السالبةللأرقامتصورلديهم

الهندعبقريةعنالجميلةالنماذجمنالعديدوقدموالفلسفة

القديمة.
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الهندعنمنفصلةبدولةالإسلاميةالعصبةمطالبة

.الباكستانهي

أوللهرولالجواهرأصبحالهند.امشقلالأغسطس51

للهمد.وزراءرئيس

عاندي.اغتيال

حمهورية.تصبحالهمد

الثانية.كستاليةابى-الهنديةالحرب

.الوزارةرئاسةتتولىغانديأنديرا

لنغلادلث!.امشقلال

العامة.الالتحاباتفيالمؤتمروحزبغانديأنديراهزيمة

.الوزارةرئاسةعانديأنديراامشعادة

ليلهاغانديراجيفابنهاوخلافة،عانديأنديرااعتيال

أ!زارة.ارئاسة

ائتلافية.حكومةقيام

حزبوفوز3الانتحاباتحلالغانديراحيف!اعتيال

،الوزارةرئاسةراوناراسيماتولى.لالانتحاباتالمؤتمر

.الجديدةالحكومة

فيالأوروبىالتأثيرينحصرلم.الغربمعالتجارة

الإغريقمنالغزاةموجاتعنهأسفرتماعلىالهند

خلالمنكانوإنما،فقطالوسطىآسياومنوالفرس

والشرقالهنديةالقارةشمبهبينفيماوالبحريةالبريةالتجارة

التجارةكانتولقد.الرومانيةوالإمبراطوريةالأوسط

.كبيرةللغربالصادراتوقيمة

بدليليعرفكتابفيالبحريةالتجارةهذهوصفت

الإسكندريةمدينةمنلتاجر)الأحمر(الإرثريالبحر

الأحمرالبحرفىالبحريةالموأنئجميعفيهذكربمصر

الرئيسية.التجارةوموادالهندوغربي

القرنبدايةفيجبتاأسرةظهورأدىجبتا.إمبراطورية

السادسالقرنحتىامتدذهبيعصرلقيامالميلاديالرابع

فالهند.إمبراطور!هلزيادةمنهاحاكمكلوسعى.الميلادي

اللغةهيالسنسكريتيةاللغة

الهندو!ميةللايانةالكلا!ميكية

ممذبالتطوربدأتوقدوثقافتها.

الميلادقبلعشرالسادسالقرن

سنسكرلمجبمخطوطأقدموهدا

.معروف
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الاختلافاتأدتلقد.واحدةلغةذاموحداللداتكنلم

فيها.مختلفةممالكقيامإلىالحاكمةالأسرب!تالعرقية

عهدإبانالتقدممندرجةعلىجبتاأسرةأصبحت

النقودسكتأ!ذيام(32335،)الأولجبتاتشاندرا

احدارم(ء37)335حبتالمسامودراابنهوكان.عهدهفى

وتوسعت.القديمةالهندفيالفاتحينالأباطرةأفضلمن

.الجنوبأقصىحتىالهندشعماليمنجبتاإمبراطورية

قدأنهعهدهفيوضعتالتىالخطوطاتإحدى!روتد

وامشمرت.الجنوبمنأميراعشرثلاثةعنلايقلماقهر

م(،41)375-5الثانيجبتاتشاندراعهدفيالفتوحات

ح!-انهايةمنذالإمبراطوريةأوصالفييدبالوهنوبدأ

.سرةأ،جبتا:انظر.جبتاكومارا

حدىالميلاديالسادسالفرنمن

المغولإمبراطورية

عاميب!تالفترةفىالهندواجهت.والراجبوتالهون

أوجدواالذينالهونيدعلىجديداتهديدام047052

نحوتحولواثمالمجر.فيوخاصةأوروبافيشعأنذاتمملكة

وهوم()454-467جبتاسكانداعهدفيوذلكالهند،

فيالجبتابقاياعلىالقضاءمنوتمكنواالجبتا.ملوكآخر

كولاميهيراالهونيالحاكمايدعلىوكشميرالهندشمالي

.م025عام

آسيامنالبدويةالقبائ!!منأخرىمجموعةأ!وناوتبع

الخيوا!رالمواشىتربيةعلىالشعبذلكوعاش!.الوسطى

انزراعيةالأراضيواالقرىشىالاستقرارورفضوا،والإبل

الهند.سكانمنكبرالاالقسمشأنذلكفيشأخهم

منالختلفةوالعشائرالقبائلأنالعلماءويعتقد

.الهونإلىجذورهافىتعودالراجبوت

الإسلاميةبالفتوحاتالإسلامانتشر.الإسلامدخول

نحومتوجهةالعربيةالجزيرةمنالأمربدايةفيالمتدفقة

وأرسل.الإيرانيةوالمرتفعاتالمتوسطالابيضالبحر

إلىعسكريةبريةحملةم271هـ،49عامالمسلمون

الخلفاءزمنفيكانتالتيالحملةهذهونجحتأعسند.ا

ذلكفىإسلاميةمملكةتأسيسفيدمشهتفيالأمويين

حيثمهمةتجاريةمنطقةالسندوكانتالهند.منالجزء

مصبعلىديبولمرفأعبرالهندمنالقادمةالبضائعتمر

العربيالخليجمنكلفيالإسلاميةالمدنإلىالسندنهر

ال!حمر.أجحروا

معتجاريةعلاقاتالمسلمينالتجارمنأحديداأقاموقد

.المدنتلكفيواستقرواملباروساحلغوجاراتمرا!ئ

فياستيطانيةموا!أقامتقدعائلاته!ات!صنأنويحتمل

وممارسةالمساجدببناءللمسلمينأ!مدامح!!اشسم!!.أ!ندا

الهنودالجاحظمدحوقد.الخاصةأررينيةاأسشعائرا

مجالفيولإنجازاتهم،لغتهمكتالةفيأ!لميةالإنجازاتهم

.الرياضياتعلم

شبهعلىالجديةالإسلاميةالحملاتأولىوكانت

عشرالحاديوالقرنالتاسعالقرنبينفيماالهنديةالقارة

أبىبنمعاويةخلافةمنذتباشيرهابدأتوقد.الميلاديين

السند.بلادلفتحصفرةأبيبنالمهلبأرسلالذيسفيان

.القادةمنوغيرهالثقفيالقاسمبنمحمدوتبعه

الراجبوتأمراءحينذاكأ!نداعلىيسيطرو!صان

ذائعةضخمةعسكريةقوةلديهمكانتالذينالأقوياءا

تخشىآنذاكبغدادفىأمحباسيةاالخلافةكانتو،الصيت

معهم.صراعفيأ!دحولا

إقليمفيالأتراكالحكامتطلع.الأتراكالفاتحون

لفتحها.جديدةأراضإلى)جيحون(أموداريانهرشمالي

الحالثةالهندحدودكا!كا!

،يمهر

ا!سصء

أ-1!!ش!ا!رز

ا!سلدئرغكر

!مامتمرتماورياإمبراطورية

معظمتقرياوحدت.م.أق085-32

كات،تاليموترا.فى،مرةلأولالهسد

الإمبراطور!ةعاصحة

ءبمأح!بر

!ا-ث!

فيأي!!فاس

7!اسيدخمعر!ر

ائعر-لر

شمالىعبرلفودهاسسصصأجبتاإمبراطورية

الفترةهدهفي.م32005-0منا!دا

والتعليمللفمولىمهمامركزاالهندأصسحت

اط!.وا

لومياي!مآرأئاسءسالس!ضصخرطحأ

حواي!أس!راملى يشيريربونلى*

ال!رررشحرسبرلحسيلاد!.ط-!ا6

آسيامسلموأسسهااللغولإمبراطورية

حكم.أم526هـ،339عام!ىأ!سطىا

عشرالسابعالقرنفيالهحدبلادمعظمالمعوأ!

أوائلحتىالإمبراطوريةاستمرت.الميلادي

.الميلاديعشرالتامنالقرد



913ريختا،لهندا

فيبريهادسفارا!عبدلناءوعدالميلاديعشرالحاديالقرنبحلول

آ!ميا.!رقيحوبفىالتشرتقدالهنديةالهمدوسيةكالتتارجور

القبائلمنيعس!ضغطتحتنفسهالوقتفيوكانوا

الوسطى.آسيامنالشرقيالشمالفيالمغولية

عاميبينفيماالغزنويمحمودوخاض

الغزواتمنسلسلةام30و.0001هـ،0422-93

محمودالسلطانيتمكنلمماهرا.قائداوكانالهند.ضد

هـ،242عاموفاتهبعديبقولم.منجزاتهعلىالمحافظةمن

ظلتحينفي،البنجابفيواحدةمملكةإلاأم030

الإسلامي.الحكمعنمستقلةالهندأقسامباقى

مأ291هـ،588عامالمسلمونفتح.دلهىسلطنة

الزعيمهزيمةمنوتمكنوا،الغزنويمحمودبقيادةالبنجاب

وخلال.بانيباتمعركةفي،تشاوهانراجبريتفيالراجبوتي

الشمالمعظمعلىقادتهالمحتولىسنواتعشرمنأقل

قطبوهوقادتهأحدالغزنويواختار.البنغالحتىالهندي

الدينقطبوأوجد،دلهيحكمفيعنهلينوبأيبكالدين

سلالةأم021ا-002هـ،7956-70عاميبينفيما

وكان.دلهيسلطنةباسمعرفتوإمبراطوريةحاكمة

دل!فيوبنى،الغزنويمحمودكسلفهملتزمامسلما

م.78يرتفععمودعلىانتصاراتهخلدوكبيرامسجدا

خالجىالدينعلاءالمسلموالفارسالسلطانوغزا

مادوراحتىووصلوغوجاراتالدكنفيالهنديةالممالك

أغارة.اشبهمنالجنوبيةالحافةفي

وقتلوابغدادالمغولأسقطأم582هـ،656عاموفي

الشرقمنواسعةأجزاءوفتحواالعباسيينالخلفاءآخر

وأضحتالهند.نحوبالتوجهبدأواثم.ذلكبعدالأوسط

وقد.دلهيفيالمسلمينالحكامتهددالمغوليةالأخطار

ونظامالجنوبيةالحملاتمنجاءتالتيالأموالوفرت

للمغولللتصديكبيرجيشإعدادإمكانيةالضرائب

أصئأنبعدغنىمنغوجارأتإقليمبهيمتازلماوذلك

التصديمنالمسملمونتمكنوبذلك.المسلمينحكمتحت

المغولية.الحملاتمنلعدد

التركيةالسلالاتأبرزمنطغلقالكان.طغلقال

منالدينغياثمؤسسهاقدم.دلهيسعلطنةفيالحاكمة

وبصفته.الفرسانسلاحفيضابطاوعملالوسطىآسيا

سبعفيالمغولعلىالنصرأحرزالهندجي!شفيقائدا

لاجندياكانفقدطغلقمحمدابنهأما.معركةوعشرين

الشعراءبلاطهفىشجعناجحا،وإدارياالكلليعرف

بقيمةالنحامسيةالعملةتداولوتم.والفنونالعلمورجال

إلىدلهيمنحاضرتهنقلحاولثم.عهدهفىفضية

الحكمفيموخلفه.الدكنفيأباد(دولة)سميتديفاغيري

وقد.ومخلصاجاداحاكماكانالذيطغلقفيروزشاه

امتدالذيحكمهطوالوالثروةبالسلامالسلطنةنعمت

.قرننصفنحو

عامدلهيتيمورلنكبقيادةالمغولوغزا

الذهبيوالعصرللسلامحدافوضعواأم893هـ،108

ذلكبعدوتجزأت.لنكتيمورانظر:ونهبوها.للسلطنة

الممالكمنالعديدإلىالهندفيالإسلاميةالإمبراطورية

منهاواحدةكليحكمكانالتيالمتحاربةالصغيرة

مملطان.

فيجاينجاردولةتأمسيستمأم035هـ،751عاموفى

خضوعإلى،ذلكوأدى.الدكنهضبةفيالهندوسية

تقدمأمامحاجزاوأوجدالهنديةللسيطرةالجنوب

المسلمين.

الحكامفتوحاتأوجدت.المغولإمبراطوريةتأسيس

أفضلمنواحدةالتاليتينعامالمائتيخلالالمغول

ومركزية.إدارةالهندعرفتهاالتيالإمبراطوريات

تيمورلنك.أحفادمنبابر،المغولالفاتحينأولوكان

كابولمنأم26ءهـ،339عامالهندغزافقد

معركةفيدلهيسلطان،لوديإبراهيموهزم.بأفغانستان

.الفتوحاتنتيجةكبيرةثروةلهتوافرتوقد.بانيبات

.الهنديالشمالمعظمفتحقليلةسنواتخلالوامشطاع

فيوخلفه،أم03ءهـ،379عامبابارتوفيبابار.ان!:

عهدهفيالمغوليالحكموتعرض.همايونابنهالحكم

(شيرخانأو)فريدشيرشاهانتصرحينوالخطرللتهديد

هـ،639عامالبلادمغادرةعلىوأجبره،همايونعلى

الذيالخلاففرصةوأعوانهالأخيراغتنمثمأم،555

دلهى.عرشإلىسريعاوعاد.شيرشاهأحفادبيندب

أكبر.ابنهام556هـ،469عاموخلفه
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عوحارات.بوالأيةسوماثفيشيفامعبد

المغوا!،قادةأشهرأنهعلىأكبريذكرالشهير.أكبر

لجدهكانتالتيالقياديةالصفاتنفسأسديهكانتفقد

أحلماءالصحبةامشمتعقاسيا.وجندياوسميماو!سانبابار.

مدنابنىكماوالقصورالكبيرةالنصبوبنى،والفنان!ت

ذكرىلتخليدسيكريفيالجديدةالعاصمةمنها،كاملة

.غوجاراتفيوانتصاراتهسعال!ا،سلطانااللأولاابنهولادة

أ!ندية.واالإسلاميةأحمارةامنبمزيجمدينتهعمارةوتتميز

ووصرت.قوةالراحبوتأمراءأكبرإخضامرتمكنكما

أغويةاوالأداةالاستمراريةالجيشتنظيمفيإصلاحاته

أفضلالأرضعلىالضريبيالنظامتنطماويعد.للسيوة

.مالتودارراحاالهنديوزيرهأعدهقدوكاد.إنجازاته

فيوأمرائهاالهنديةالدولثروةاعت!دت.المغولحكم

علىالمفروضةأضرائباعلى،دائموبشكلالأولالمقام

وكانت.الإنتاجوفيرةكانتالتيانزراعيةالحاصلات

.العامفيمراتثلاثبلمرتينتزرعكثيرةمناطق

فيالنظرإعادةعلىأحملاماليتهووزيرأكبروقرر

الإمبراطورية.بالإدارةوربطهالأرضع!الضريبيالنظام

بجاجيرداري.عرفجديداإداريانظاماأكبروأوجد

الموظف!!علىالأرض!امنإقطاعاتتوزيععلىويعتمد

لفتراتالمت!اطعاتفيالمسؤوأس!تالمدنيينأوالعسكريين

منعددرإعدادبا!عتثمارهاهؤلاءويقوم.محدودة

ويدفع.لهالخصصةالأرضومساحةيتلاءمالفرسان

الموظفينأوأسكرواتبالدولةعننيابةالمستثمرون

نظاملهميوفرهاالتيحصتهممنلديهمالعاملين

.الجاجيردأري

الفرسانمنوحداتتشكيلالنظامهذاأتاحوقد

ويتم.مىالنضدإالمغولىالجيع!مجموعهافيتشكلكانت

ثلاثأوسنتينكلمرةلاخر،مكانمنالموظفيننقل

لمنافعالأرضتملكهمدونيحولأسدياالأمرسنوات

لمغولالثروةتوفيرفىالإصلاحاتتلكوساعدت

العديدبناءفيأسهماكبيرتولمئشاريأ!جودإضاشةأ!سدا

أكبر.انو:.الإنتاجتزايدوأغرىواالمدنمن

جهانجيرمنكلأكبرخلف.المتأخرونالمغولأباطرة

(أما-658)628جهانوشاهأم(016627)5

إمبراطوريةووصلتم(.071-5617)8وأورنغزيب

والقوةالسياسةفيعاليةدرجةإلىعهدكمماصىالمغول

ية.أمحس!ا

وبنى.العمارةوخاصة،أطفنونبدعمهجخاتشاهتميز

لزوجتهقبرا،محلتاجهو،تذكاريأترأشهرأكراصى

وبنىمحل.تاجانظر:.صغيرةتوفيتالتيالم!صةالمحبوبة

ونقل.القديمةدلهيمنلالقربايضاجديدةمدينة

عكرتهاالأخيرةسنواتهأعنإليها.أكرامنالعاصمة

أورنغزيب.ولدهنظمهاالتيالتمردأحداث

وليفيهمبمنالآخرينالثلاثةإخوتهأورنغزيبقتل
الحاكمالإمبراطورجهانشاهوطرد،شكوهداراأحهدا

عرشه.علىتيمورلمكاطوحةاتوصيهعر.اللنمنماللغوليالرسمفنون

أ!-"ير!

!لمبرثأ

إكمص

!"!
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المغولية.الإمبراطوريةمؤلمس!بابارالسلطانمجلس

فيحكمأطولحكمهوكان.العرلقعلىواستولى

إمكاناتهلهووفرتملتزما.مسلماوكان.المغوليةالسلالة

علىالنجاحمنالكتيرتحقيقوسياسياجنديابصفته

لهجلبتفتوحاتهأنإلا.والعسكريالسياسيالصعيدين

فتكاليف.عهدهبنهايةالمؤذنةالمشكلاتمنالعديد

علىكمكافآتجديدةإقطاعاتوتوزيعالباهظةالحروب

مالكىعلىالجديدةالضرائبوفرض،العسكريينالقادة

لأراضيهم.منهمالكثيرينهجرةإلىأدتالإقطاعات

زعيموهو،شيفاجيوتمكن.تزرعولمالأراضيفاهملت

الستينياتفيجيم!تكوينمنالهند،غربيفيهندوسي

والمدنالقرىيغزووبدأ.الميلاديعشرالسابعالقرنمن

الكبير.معورأتميناءعلىالاستيلاءفىونجح.المغولية

علىاستولواأشداءمقاتلإنوكانوأبالماراتهاأتباعهوعرف

.المغولمنالحصينةالقلاعجميع

إمبراطوريةواجهت.أورنغزيببعدالإمبراطورية

مأ707هـ،أ911عامأورنغزيبوفاةإثرالمغول

يعدلمأم073أهـ،431عاموبحلول.جمةصعوبات

المقاطعاتحكاممنفقطالاسميالولاءإلاللإمبراطورية

.الأصعدةجميععلىمستقلينكانواالذين

عامالمغوللإمبراطوريةالاخيرةالضربةوجاءت

الفارلمميالأفغانيالفاغيدعلىام973هـ،5211

دلهي.علىواستولىالهندغزاالذينادرشاه

.أم506عامال!مبراطوريةعلىأكبرخلفجهانجيروالدينية.العلميةالمساظراتيحبكادالشهيرأكبر

مسلماكانأورنغزيب

ديتوسعت.لمجاسلامهمتمسكا

ول!صهالمغولإمبراطيوريةعهده

وهذهصارما.حاكماكان

مرحلةفيلهصغيرة!ورة

.عمرهمنمتقدمة
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ليكوتكاءمينا

بيينرولأواءمجي

البرتغافيالملكأرسل.الأوروبيةالاتمالاتأول

أججدجامافاسكوديالبحارام794عامالأولمانويل

أح.الصاالرجاءرأسطريقعنالهندإلىبحرياطريقا

وعاد.أم894يونيومنعشرالتامنفيكاليكوتفوصل

.أم994عامالبرتغالفيلشبونةإلىأسطوله

الهنديالمحيطعبورفىالبرتغاليالنجاحأخباروأدت

القلقمشاعرإثارةإلىللتوابلميناءأغنىإلىوالوصول

لحفيضمنبإيطالياالبندقيةأهلنفوسفيوالخوف

تجاريةإمبراطوريةأقامواأنبعدالتواب!!لاسعارالبرتغاليين

أضجاريةاالموانئكافةعلىتسيطرالهنديالمحيطفيجديدة

وانشرثآسياشرقيوجنوبالهسدبينالبحريةوالممرات

أعندافياكبرتغالي!!عاصمةجوواوغدت.الأوسط

مهمة.أوروبيةمستوطنة

مئاتأ!ندياالمحيصأفيالبرتغاليةاسحيادةاستمرت

السنين.

الشرقيةالهندشركةتأسست.الشرقيةالهندشركتا

الهولنديةالشرقيةالهندوشركةأم،006عامالبريطانية

فىالهولنديينللتجاركانفقدهذا،ومع.أم206عام

3!؟!أ!ير

!ء،

هنديأمير

عاممنذالهنديالمحيطفيتجاريةعلاقاتأمستردام

ومدأفع.بحريةبأسوارمحصنةالموانئوكانت.ام595

صغيراجيشاوالهولنديةالبريطانيةأسشرح!ةامنكلوأنشأت

الميلاديعشرالثامنالقرنوبحلوأ!.المحترفونالجنودقوامه

تؤمنالقوةمندرجةعلىالبريطانيةالشركةأصبحت

التجارلحمايةجيدبشكلالمسلحةالسفنمنكبيراعددا

.الهنديالمحيطفي

الحكومةوافقت.الفرنسيالبريطانيالتنافس

الميلاديعشرالثامنالقرنمنالعشرينياتفيالفرنسية

الهند.معبالتجارةالفرنسيةالشرقيةالهندشركةقيامعلى

وغدتلها.مقراالهندجنوبيفيبونديشيريواتخدت

لبثوما.البريطانيينمنافسةخولتها،القوةمندرجةعلى

كلوحاول.سياسىتنافسإلىتحوأ!أنالتجاريأضنا!سا

المحليينالزعماءبينالدائرةالمحليةالحروبدعممنهما

ذلكوكانوبحرابراالنصرأضهايةافىالبريطانيونوأحرز

.الميلاديعشرالثامنالقرنمنالأربعينياتفي

الهندشركةأصبحت.الشرقيةالهندشركةكلو

نأبعدالبنغالفيالفعليالحاكمأم765عامالشرقية

الثرواتوفرتوقد،المغوليالاسميالحاكمتنحيةقررت

إنشاءفيساعدتهاكبيرةضريبيةعوائدلهاالبنغاليةالزراعية

والمدربونالمحترفونالهنودالمحاربونقوامهكبيرجيمق

عامهيستنجزوارنوعين.بريطانيونضباطويقوده

بذكائهوأسهم،البنغالفيللشركةحاكمأولأم772

أنهإلا،منطقتهفيللشركةكبيرنجاحإحرازفيسياستهر

واشتهر.الهنديةالمعارضةضدالقسوةاتباعفييترددأءا

بالفساد.الشركةموظفيمنعدد

اللورديدعلىالفسادانتهى.الشركةإدارةإصلاح

للهند.عاماحاكماأم786عاماختيرأسذياكورنوولس

قوانينأم784أو773عاميالبريطانىالبرلمانوأقر

الحكومةمنوزيرسيطرةتحتالهندشركةبوضعحاصة

الإدارةإصلاحبمهمةكورنوولساللوردوكلف.اخبريطانية

الأمراءمعجيدةعلاقاتوإنشاءالهندفيالبريطانية
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موظفيومنعالقضائيالنظاماستقلالفأعلنالهنود.

العقودوتنظجمالخاصةالتجارةممارسةمنالشركة

الجنائي.القضاءونظامالشرطةوأصلح.الحكومية

البريطانيالتوسعأخذالبريطالي.العسكريالتوسع

اللوردتعبنبعدأم797عاممنذجديدامنعطفاالهندفى

قيادياكانوقدللهند.جديداعاماحاكماويلسلي

ويلسليآرثراللواءشقيقهيساعدهوكانناجحا.وسيامميا

انظر:بعد.فيماواترلومعركةوقائد،ولنجتوندوق

.دوق،ولنجتون

نأبحجةعدوأنهعلىتيبوسلطانإلىويلسلىنظر

فيالمنقطعينالفرنسيينمنلحفنةمصادقاكانتيبوسلطان

فىتيبووقتلميسور،بمهاجمةويلسلىقامفقدالهند،

ويلسلياللوردوخاض.أم997عامسيرنغاباتاممعركة

وأدت.والغربالشمالفيالماراتااتحادضدمعاركعدة

الاستعماريالسياسىالنفوذمدإلىالعسكريةالحملات

إلىويلسليعودةقبل،ام408عامدل!إلىالبريطاني

دولةوبقيت.ام818عامببريطانيادلهيوالحقت.بلاده

حيثأم848حربحتىالبنجابفىمستقلةالسيخ

البريطاني.الاستعماريللحكمبعدهاخضعت

البريطانيةالهند

الميلاديعشرالتاسعالقرنمطلعفي.والتجارةالحكم

بينفيماالمستمرةالحروبإنهاءمنالبريطانيونتمكن

التقنيةالأوروبيينإدخالكانأنبعد،الهنديةالولايات

المشاةوبنادقالثقيلةالمدفعيةمثلللهندالحد!ةالعسكرية

المحليةالحروبأمدإطالةعلىساعدقدالرميالسريعة

القرنوعشرينياتأ075عامبينفيماالهنودالأمراءبين

عمثر.التاسع

لثلاثينأم481عامالشرقيةالهندشركةعقدوجدد

التجارةاحتكارلهامسموحايعدلمأنهإلا.تاليةسنة

البريطانيينالتجارأماممفتوحةالتجارةفكانت.الهندية

التجارةالشركةوتابعت.البريطانيةالبضائعلاستيراد

جميعأوقفتعندماأم،833عامحتىالهنديةبالمنتجات

البريطانى.البرلمانبأمرأنشطها

لزيادةجديدةفرصاالبريطانيةالصناعيةالثورةوخلقت

وأصبحت.الصناعيةالثورةانظر:أ!ند.امعالتجارة

اليدويةالمنتجاتمنبكثيرأرخصالبريطانيةالأقمشة

إلىالملابسمنالبريطانيةالصادراتوأزدأدت.الهندية

أعمالهموالنسيجالغزلعمالفقدوبذلكالهند.أسواق

معيشتهم.لتأمينالزراعةإلىثانيةللعودةواضووا

أوروبا،فىالهنديةالمنتجاتبيعفىالهندشركةواستمرت

.الشايمعبالمقايضةالصينإلىالأفيونوصدرت

الجنودبدأهاعارمةثورةاندلعتأم857عاموفي

الهند.مناطقكلوعمتالبنغاليون

غامضة.للثورةالفعليةالأسبابلاتزال.الثورةأسباب

رحبواقدكانواالهنودالقادةمنكثيرافإنالأمروا!وفي

تغييرمحاولةوعدمالدينيةالأمورفىالحذرةالشركةبسياسة

لمفهى.الدينيةالعقيدةبحريةوالسماحالاجتماعيةالعادات

التنصيريةالإرسالياتجديةمنبالرغمالنصرانيةفرضتحاول

إثرلنفسهاالمرأةحرقعادةمنالحدعلىوعملتونشاطها.

فيأيضاالإنجليزيالتعليموأدخلت)السوتي(.زوجهاوفاة

الأمورتلككلولقيت.العاليالتعليموكلياتالمدارس

رويراموهانالراجامثلالهنودالقادةبعضمنقبولأ

الذينطاغور(رابندراناتالشاعر)جدطاغورودوأركانا

العاداتلإزالةاجتماعيةتغييراتحدوثفىيرغبونكانوا

كلكتافيالصحافةظهوروساعد.الضارةالاجتماعية

وعكعستالتعبير.حريةعلىالبنغالالمفكرينوغيرها

للتغيير.القويةالدوأفعكتاباتهم

مايومنالعاشرفيالثورةانطلاقةكانت.الثورةانتشار

حيثدلهيقرب،ميروتاسمهمكانفيأم857عام

أثناءالبريطانيينالضباطعلىالنارالهنودالجنودأطلق

إلىبعدهاوتوجهواالمبادرةزماموأخذواالاسمتعراض،

شرعياحاكماالمتقاعدالمغوليالإمبراطوروأعلنوا،دلهى

.لهندستان

وقتلوأالهنديةالقرىفيالبريطانيينمنالعديدهوجم

وكادت.ميروتانتفاضةتلتالتيالاشتباكاتخلال

سرعانالتيالهندفيالبريطانيةالإمبراطوريةتنهيأنالثورة

طالتكبيرةبوحشيةالثورةوأخمدتالموقفتداركتما

تأزمإلىذلكوأدى.الالافوقتلمعا،والأبرياءالثوار

لتمركةلحكمنهايةبوضعوعجلالطرفينبينالعلاقات

الحكومةوتولت.ام858عامالبريطانيةالشرقيةالهند

الأمور.مقاليدالبريطانية

بينفيماالواقعةالفترةعدتالكبير.الاستعماريالمد

للحكمالكبيرالمدفترةأم419وام858عامي

اتبعهاالتيالسياسةنتيجةالهندفىالبريطانىالاستعماري

خففتوالتيالهند،فىالأولالعامالحاكمكاننجاللورد

وعدتوقدبعدها.وماأم858حربويلاتمنبالتالى

نأوأعلنتبود،الهنودرعاياهابمعاملةفكتورياالملكة

طقوسهم،أولديانتهمإخلاصهمبسببيحاسبوالنالهنود

أماموالحمايةبالمساواةالجميعيتمتعأنيجبولكن

تمييز.ودون،القانون

الملك.بنائبيعرفوأصبحالعامالحاكملقببدلثم

المجلسهذاأصئأعضاء،تنفيذيمجلسيساعدهوكان

الدولة.منمختلفةأجزأءعنومسؤولينوزراء
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أخانياالنصفخلالنوقشت.الاقتصاديالتحديث

ذاتالاقتصاديةالقضاياأطيلادياعشرالثامنالقرنمن

الضخمةالح!صميةالميزانياتولقيت.العامالاهتمام

!مانتقاداالملكنائبلاحتفالاتالباهظةوالتكاليف

دفعمنأ!ميقباال!ضابوأحص.الهنديةالصحف

مأ087عامالحديديةللخطوطشبكةإنشاءوتم.الضرائب

وكاتومدراس،ودل!وبومبايكلكتامدنبينوصلت

،اث!!هدفينتحقيهتإلىإنشائهاوراح!منترميالحكومة

إم!صانيةضمنتلذأ!كو.اقتصاديوآخرعس!صيهدف

صتحدوثهيحتملأخزوباتهديدلأيالسريعالتصدي

الحديديةالحطهو!أشبكةساعدتوقدورومعيا.أفغانستان

وبذوروالق!حكالقطنالزراعيةالمحاصيلنق!!علىكذلك

دورهاذأسكإلىيضافالتصدير.موانئإلىوالنيلةالزيت

الداخلية.أضجارةاعملياتتسهي!!في

اشيقنواتبفتحأم883عامالمجاعةلجنةوأوصت

لذا!كفازدادتالموسميةالأمطارانحباسعندالمياهلتوفير

للزراعة.القابلةالمساحات

الميلاديعشرأضاسعاالقرنمنالثانيالنصفوشهد

11854عاموأنشئتالهسد.فيالتصنئالحديثبدايات

أئهند،اوغدت.بومبايفيالقطنلغزلالاليةالمصانع

فيالشهيرةالدولإحدىعاماخمسينمنأقلوخلال

منالكبيرةالترسباتووفرت،الملابسصناعة

.الجديدةوالمصانعللقطاراتاللازمالوقودالحجري

القوميةالحركةبدأت.الهنديالقوميالمؤتمرحزب

التاسعالقرنمنالثمانينياتأوائ!!فيالظهورفيالهندية

بادئفيدستوريةمعتدلةحركةوكانت.الميلاديعشر

عامأخربىابالفكرالمتأثرينالهنودبعضوأنشأالأمر.

نشاطهاقتصروقد.الهنديالقوميالمؤتمرحزبأم885

السياسية.القضايامناقشةعلىالأولىأيامهمنذ

يكنأ+أنهإلا،الشكاوىمعالجةالحكومةمنوطلب

أصبحعشرالتاسعالقرنتسعينياتوفى.دستورلةقاعدةله

اسمياسيالمفكربفض!!وذلك،سرعةأكثراسمياسىالإيقاع

الح!صمةلإسقاطالعنفأيدالذيتيلاكغانجاداربال

الهجماتتلكع!البريطانيونوردالهند.فىالبريطانية

الثوار،علىالقبضوألقي.حازموأمنيعسكريبعمل

فيأندمانجزرفيالاخرالبعضوسجن،البعضفاعدم

الهنديةالمطهالبةأدت،حالأيةوعلى.الهنديالمحيط

دمشوريةتغييراتوإجراءالحكمافيالفاعلةلالمشاركة

أضغيير.ابضرورةالبريطانيينالسيا!حيماتلاقتناع

عنالمسؤولالبريطانيالوزيروضعأم909عاموفى

نظامامنتو،اللورد،الملكمئائبمورليجونالهند،

منظمتهمأم609عامالمسلمونوأوجدجديدا.انتخابيا

الوطن.أجلمنالجاضلغاندي

نافستالتيالإسلاميةالعصبةالمسماةالخاصةالسياسية

الحاكم.الهسديالمؤتمرحزب

الجنودمنالعديدقاتل.ساتياجراهاوحملةغاندي

العالميةالحربخلالالبريطانيةالقضيةأج!منالهنود

والحملاتأورولافيالقتالميادينفيوتميزوا،الأولى

تداركيفأعينهملأميرونوكانوا،أوسطهيةالشرق

الهندفييكنأصمبينماأوروبا،فيالسياسيةالشؤون

بالمطالبةالعودةبعدأولئكولدأبعد،حقيقةديمقراطية

،حاشدةشعبيةاجتماعاتحلالسيامميةتغييراتبإجراء

.الاجتماعاتتلك!طمنعتالحكومةأنإد!

منعشرالثالثفيالبريطانيالقائدداير،أطواءاوقاد

اجتماععلىللسيطرةالغوركاجنودأم919عامإبري!!

بسدجنودهوأمر.البنجابفيأمرتسارفيقانونىغير

،المحتشدةالجموععلىالناروإطلاقالاجتماعمنالخرج

ؤجرحمواطنأربعمائةنحوأرزلكنتيحةوقتلإنذار،بدون

مذبحة:الحادثةهذهعلىوأطلق.ومائت!تأغ!أنحو

والبريطانيينالهنودالقادةمنل!ص!!واضحاوبداأمرتسار.

إلاتستقرأنيمكنلاأ!ندافيلريطانياسياسةأن

نأغانديكرمشندموهنداسواقتنع.أغوةاباستخدام

البريطانية،والحكومةالمؤتمرحزبل!تأضقاش!امنلاجدوى

المباشر.أطعملحانقدالوقتوأن
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خلالمنالسلميالعصيانفكرةعلىغاندياعتمد

ونظم.البريطانىالحكمضدالكبيرةالسلميةالمظاهرات

بينوفيما.كذلكالهندفيللبضابالبريطانيةالمقاطعة

الحملةأوالساتياجراهابدأأم219و291.عامي

إلا،شعبيةحملةإلىالاستقلالحركةفتحولت.السلمية

قوىبينالعنيفةالاشتباكاتجراءمنفشلتالمظاهراتأن

والمتظاهرين.الأمن

السياسحيماتالشبابمنمجموعةغانديإلىوانضما

إنجلترا.فينووتعلمنهرو.لالجواهرمنهموكانالهنود.

الأوروبيةالأساليبنفسانتهاجالهندعلىأنواعتقد

التيالطرقأننهرووأدركوالاقتصاد.المجتمعلتحديث

الشعبيةالجماهيرهمملاستنهاضغانديأستخدمها

شيءأيمنفعاليةأكثرتقديرأقلعلىكانتالكبيرة

،غانديانظر:المؤتمر.حزبأوهوبهيقومأنيمكنه

كرهشند.موهنداس

العشرينياتأعوامشهدت.الجديدالدستور

الإخفاقاتمنالعديدأعشريناالقرنمنوالثلاثينيات

التغييراتنحوالتقدمبعضهناككانلكن.السياسية

علىام359عامالبريطافيالبرلمانوصدق.الدمستورية

وقدللهند.جديدادستوراوضعالذيالهندحكومةقانون

أعضاءليكونواهنودساسةانتخابالدستورهذاتضمن

يسيطرالأقاليمفيحكوماتوتكوين،تشريعيةجمعيةفي

التنفيذيوالمجلسالمركزيةالحكومةجعلمعالهنود،عليها

كلنقضيستطعاناللذينالملكنائبمميطرةتحت

تشرلغ.

العالميةالحربأندلاععطل.الثانيةالعالميةالحرب

الذاتي.الحكمنحوالهندتقدمأم939عامالثانية

ولكن.الحرببعدبالاستقلالالهندبريطانياووعدت

،الفوريالذاتيبالحكمطالبواالهنديالقوميالمؤتمرأعضاء

الهنديةالقواتأنإلا.الحربيالمجهودفيالمشاركةورفضوا

الصحراءحملاتفيكبيرتينومهارةبشجاعةقاتلت

المصافيوانتشرت.الأوسطوالشرقإفريقيافيالختلفة

البريطانيةالحربمستلزماتوأنتجتبسرعةالوطنية

أيضاللحلفاءالهندوأمنت.الأخرىالحليفةوالشعوب

والشايوالميكاوالقنبالقهوةمنكبيرةمقادير

.الخامالصناعةوخشبوالمنسوجات

اتفاقيةإلىالتوصلالحربخلالبريطانياوحاولت

نأأم249عامواقترحت.للاستقلالالهنودالقادةمع

البريطانيةالشعوبرابطةفيمستقلةمحميةالهندتصبح

الخطةهذهالهنودالسياسيونورفض)الكومنولث(.

أخرىمدنيعصيانحملةام429عامغانديوأعلن

إلاسراحهميطلقولمالمؤتمرقادةجميعاعتقالوتم

مأ489عاماغتيل.الامشقلالإلىالهسدشبقادغانديموهنداس

هدفه.تحقيقمنواحدعامسعد

بينثانيةالمفاوضاتبدأتوعندما.الحربانتهاءعشية

بسببتعقدتمالحمرعانفإنهاوالوطنيينالبريطانيين

إسلاميةدولةفيالانفصالالإسلاميةالعصبةطلب

نقلفينيتهاعنالبريطانيةالحكومةوأعلنت.مستقلة

منالإسلاميةالعصبةوخشيتالهنود.إلىالسلطة

والسؤال.المستقلةالهندعلىالهندوس!ميطرةإمكانية

كانهلهو:عنهللإجابةبحاجةيزالماكانالذي

الهندإطارفيإسلاميةدولةإقامةفييرغبونالمسلمون

وعارض؟الباكستانأيتماما،مستقلةدولةأو،الموحدة

وأخرىهندوسيةدولةإلىالبلادتقسيمالمؤتمرحزب

جناحعليمحمدالإسلاميةالعصبةقائدوكان.إسلامية

بأمانالعيشيستطيعوالنالمسلمينأنعلىأصرقد

وقعتقدالهندوكانت.الهندوسيةالهنددولةضمن

الأمهيئةلتشكيلاتفاقعلىدولةخمسينضمن

.أم459عامالمتحدة

اللوردالبارز،القائدالهندفيللملكنائبآخروكان

طريقةتوجدلاأنهونهرومونتباتنمنكلوأدرك.مونتباتن

الإسلامية.-الهندوسيةالورطةمنالخروجبهايمكن

والقادة،منفصلةإسلاميةدولةتريدالإسلاميةفالعصبة

دويلاتإلىالهندتقسيمعلىوافقواوالبريطانيونالهنود

اندلعالذيالعنفلوقفأخرىطريقةيجدواولم،منفصلة

منوالشرقيالبنجابمنالغربيالجزءوأصبجعبينها.فيما

منعشرالرابعفيوذلك.المستقلةباكستاندولةالبنغال

.م7491عامأغسطس!

المستقلةالهند

فىمستقلةدولةالهندأصبحت.والتقسيمالاستقلال

جواهرو!سان.أم479عامأغسطسمنعشرالخامس
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الدولتينقادةواجهفيها.وزراءرثيسأولنهرولال

بناءإعادةفيصعبةمهمات،وباكستانالهندالجديدبن،

قادأنبعدأم489عامغانديوقتلالمدمر.الاقتصاد

.الاستقلالأجلمندءوبانضالآ

التريعيةالجمجةوضعت.الجديدةالجمهورية

،أم489عامنوفمبرفيأعلنللهند،جديدادستورا

وظ!!.مستقلةديمقراطيةجمهوريةبمقتضاهالهخدوأصبحت

عامينايرمنوالعشرينالسادسحتىساريابهالعمل

.أم059

5191عاميفيالأولىالعامةالانتخاباتوجرت

بأغلبيةحظيالذيالمؤتمرحزبنهرووترأس.أم529و

الشرينالقرنمنالخمسينياتخلالالهندواتبعت.كبيرة

ووضعت.الإيجابىالحيادأوالانحيازعدمسياسة

زيادةإلىتهدفخمسيةاقتصاديةلخططبرنامجاالحكومة

عدمسياسةوحظيت.الزراعةوتشجيعالصناعيال!نتاخ!

الآسيوية.الشعوببتأليدنهرواتبعهاالتىالانحياز

عامالصينمعخاسرةحدوديةحرباالهخدوخاضت

شأنقلةرغمبنهروأصثمعوباثقةإثرهااهتزتأم629

ومات،الدفاعىالإنفاقوتزايدومحدوديتها.الحربتلك

بهادورلالبعدهالوزارةرئاسةوتولى،أم649عامنهرو

.شاستري

معالعلاقاتأدت.الباكستانمعالعلاقات

وخارجهاالهندداحلملحوظقلقإلىالباكستان

الهند،جمهوريةمنجزءاأم479عامكشميروأصبحت

إلىالانضماممؤثراالانضمامبهذايرضلماشعبهاأنإلا

بينالعلاقاتذلكإزاءوتوترت.الاممتقلالأو،الباكستان

حربنشوبإلىوأدت.أم659عاموالباكستانالهند

اختراقمنالباكستانىالجيعقخلالهايتمكنلمقصيرة

كشميروبقيتهشادحة،خسائروتكبد.الهنديالدفاعخط

للهند.تابعة

منوجيزةفترةبعدأم669عامفجأةشاستريمات

الوحيدةالابنةأنديرا،وأصبحت.السياسيةالاضطرابات

القيادية.وفعاليتهاقوتهاوأثبتتللوزراءرئيسةلنهرو،

ضدأم719عامالشرقيةالبنغالفيالشعبتمرد

ودفع.منهالغربىالجزءفيالباكستانيةالبنجابيةالهيمنة

وأرسلت.الهنديةالحدودعبرالملايينالباكستانيالجيش

وصدتالإجراءاتلتلكللتصديالمسلحةقواتهاالهند

دولةقيامإلىالحربتلكوأدت.الباكستانيالجيمش

نوويتفجيرأولبإجراءالهندوقامت.المستقلةبنغلادش!

النووية.الأسلحةصناعةعلىقدرتهامؤح!دة،أم749عام

أنديرارئاسةفترةتميزت.غانديأنديرارئاسة

السيا!عى،الامشقراروانعدامالاضطراباتبكثرةغاندي

قامتحيث،الحكمفىالفاسدةبالأساليبلاتهامها

خصومهاواعتقال،الصحفعلىالرقابةبفرض

الجولةالمؤتمرحزبلخسارةذلكفأدى.السيالمميين

الأغلبيةحزبهافقدثمومنذلكتلتالتيالانتخابية

تجمعمنالمكونجاناتاحزبإلىالحكموانتقل.البرلمانية

البرلمانيمقعدهاغانديمماأنديراوفقدت.أحزابعدة

أنديراوتزعمتللوزراء.رئيساديسايمورارجيوأصبح

الائتلافوضعف،المعارضالمؤتمرحزبعندئذغاندي

المؤتمرحزبوفاز،أم979عامديسايفاستقالالحاكم

غانديأنديراوعادت.ام089عامبالأكثريةمجددا

.الوزارةورئاسةالبرلمانإلى

التالية،الأرلغالسنواتخلالغانديأنديراتورطت

السيخقائدوقام.السئالهخديحزبمعنزاعفي

إلىأمرتعسارفىالذهبيالمعبدوحول،بتسلئأتباعه

وبذلك.عليهواستولتالهنديةالقواتوهاجمته.حصن

فيباغتيالهاالأمروانتهىعليها.السيخحفيظةأثارت

طائفةمنوهوالخاصمرافقهايدعلىأم849عامأكتوبر

دلهي.فيإقامتهامقرحارجالسئ!

راجيفالمؤتمرحزباختار.الحديثةالتطورات

وتلقى.الوزارةورئاسةلقيادته،غانديأنديراابن،غاندي

فقدتماسرعانحكومتهأنإد!،الناخبينمنكبيرادعما

.أم099عامانتخاباتفيوأخفقتتدريجياشعبيتها

سنجبراتابوشمواناتمنكلالوزارةرئاسةوتولى

حملةوأثناء.قصيرتينلفترتينشيكار،وتشاندرا

وفاز.غانديراجيفاغتيلام199عامالانتخابات

رئيساراوناراسيمهاوأصبح.بالانتخاباتالمؤتمرحزب

.للوزراء

الأبوابفتحوبخاصةالاقتصاديةراوسيالمماتأدت

تهديدمنعليهينطويوماالجنسياتمتعددةللشركات

بلالمؤتمر،حزبشعبيةتدهورإلىالوطنيللاقتصماد

،ام699مايووفى.نفسهالحزبفيانقساموإحداث

استقال.التشريعيةالانتخاباتفيقاسيةهزيمةالحزبتجرع

حزبزعيمفاجبيبيهاريأتالوخلفهمنصبهمنراو

فشل.الانتخاباتتصدرالذيالهندوسيجاناتابهاراتيا

لتشكيلأخرىأحزابمننوابالمشقطابفىفاجبي

منصبتقلدهمنيوما31بعدفاستقالائتلافيةح!صمة

جاوداديفاستطاعأم699يونيووفيالوزراء.رئيس

اليساريةالأحزابمنائتلافوهي،المتحدةالجبهةزعيما

الثقةحجبوبعد.برئاستهحكومةتشكيلمنوالإقليمية

أيضاالمتحدةالجبهةمنجوجرالكومارإندرخلفهعنه

إلاالسيامميةالأوضاعلهتسشقرولمالوزراء،رئاسةعلى

.الائتلافمنالمؤتمرحزبانسحبأنبعدأشهرسبعة



بعدللوزراءرئيسافاجبيأتالعاد،أم899مارسوفى

.العامذلكحزبهفوز

الموسوعةفىمملةذاتمقالات

تراجم

خالجيالدينعلاءحهانجيراللأكبرالإسكسدر

يراندأ،ندىغانةسلطا،راضيةسوكاأ

حيفىرا،نديغالسيرا،نراماكبرأ

المض!!بوأتافسكاشيكاراندراتشاأورنغزيب

نيشكا!سيئثا،رانجيتباربا

،ميمونكريشناموهانرام،رويراناممينها،براتا!

ك.فلهادورلال،لتمامشريراجيندرابراساد،

رديارد،كبلنججهانشاهحاجديشالسير،بوس

داداباي،ناوروجىسوريشاهثميرشاسدرا

نصوجيشيفايامورجوبتارالدتشا

رشاهاتنارابدرا،عورطانسلطاتيبو

بنمحمد،طغلئملكة،جانسي

الأحداث

كالححاالهندتحريرحركةمعارك،لانيمات

جليانوالاباغمذبحةمسيرة،دالديمعركةبوكسار،

اقتحام،سريرانجبتنامالهمديةالثورة

صلةذاتأخرىمقالات

إمبراطوريةكوشاد،المسدواديحضارةليجايمجارإمبراطورية

إمبراطورية،ورياماكولومبوح!باكستان

لغات،لهندالكاسريلالنغلادش

الأد!،الهمديدلهيسلطنةبوتان

الفلسفة،الهنديةالشرقيةالهندشركةإمبراطوريةالتشولا،

سرةأ،جبتا

الموضوعصرعنا

القديمالتاريخ

الفيدا.-دالمسدواديلتحعب-أ

للآرييرالاحتماعىالمظامهـ-والحر!التجارة-ب

الآريين.ومقلى-ج

الميلاديالسادسالقرنحتىوالإمبراطورياتالغزوات

هـالكوكتحانالمارسىالعزوان-أ

والعلميةالثقاليةالإنجازاتووالإغريقي

العربمعأضجارةا-زالهحدفيالماوريان-ظهورب

حشاإمبراطورية-حأسوكا-ج

آممياأواسطعزوات-د

المغولإمبراطوريةحتىالجلاديالسادسالقرنمن

الشهيرأكبر-روالراحبوتالهون-أ

المعولح!3حالإسالأمدخولب

المتأحرودالمغولأباطرةطالأتراكالفاتحونج

بعدالإمبراطورية-يدلهيسلطسة-د

أوردغريبطغلقآلهـ-

المعولإصراطوريةتأسيسو
147حكومة،لهندا

-الهند

ج-

-الهند

لأوروبييناء

اصتمرقيةاالهندشركةنمودالأوروبيةالاتصالاتأول

احثركةاإدارةإصلاحهـالترقيةالهندشركتا

السحكريالتولمعغوالبريطانيالتنادس

ني.لبريطااالفرنسى

نيةلبريطاا

أغومىاالمؤتمرحزبو-والتجارةالحكم

الهسدي.التورةأممباب

ساتياحراهاوحملةعانديزالثورةاششار

الجديدالدمشور-حالكبيرالا!سعماريالمد

التانيةا!الميةاالحر!ط-الاقتصاديالتحديث

المستقلة

غالديألديرارئاسة-دوالتقسيمالاممتقلال

الحديثةالتطوراتصالجديدةالحمهورية

الماكستانمعالعلاقات

أسئلة

اضوسعية؟احروبهأسوكاتركلمادا-

ذهبيا؟عصراحبتاإمبراطوريةم!جعلالديما-

الهسد؟فىهمدوسىحاكمآخركانمن-

؟المغولحكامأشهركانمن

الملاحةطرقفتحتالتىالأورويةالشعوبأولكانمن-

؟الميلاديعشرالخامسالقرنبدايةفىأ!داإلىالمحرية

الهسدية؟القارةشهعلىالإسلاميةالحملاتأولىكانتمتى-

؟أم7ء8عامثورةأممبابما-

فيعترالثامنالقرنلدايةفىالحديديةالحطوطبماءأثركي!

الهند؟اقتصاد

الوطني؟حهادهديعانديامشخدمهاالتىالطرقما

!عحصلتعدماالهمدواجهتالتيالكبرىالمشاكلما

؟الاستقلال

مستقدة،ديمقراطيةجمهوريةالهند.!حكومةالهئد،

.المتحدةالمملكةمنأم479عاماستقلالهاعلىحصلت

الديمقراطيةالنظمأكبرأنهاعنهاعرف،الوقتذلكومنذ

وممبعولايةوعشرينخمعه!منالهندتتكون.العالمفي

الوزراءمجلعي!رئيسول!ش،دولةرئيسولها،مقاطعات

الفعلية.الناحيةمنالدولةشؤونيديرالذيهو

المركزيالحكمنظام

يناير26فىالهندفىالدمعتورتطبيئبدأالدستور.

منكثيرةجوانبالهنديالدستوريقتبس.ام059عام

لكن.والتطيقيةالشكليةالناحيتينفيالبريطانيالدستور

وظروفهالهنديالمجتمعأصالةفيهروعىالاقتباسهذا

استقلالهاعلىالهندحصلتأنبعدخصوصا،المحلية

وسيادتها.

حكومةلهافيدراليةدولةالهندفإنللدمعتور،وطبقا

وتعد.الولاياتجميعبهاوترتبطنيودلهيفيتقعمركزية
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ا!اص!ة.ا،سيودا!ىفى،والشيوحالموا!مجلسيجتمعحيتالرلمانمبنى

الجزرخصوصا،الصغيرةالوحداتولعضدلهيالعاصمة

فيدرالية.مناطق،النائية

الحقوقمجموعةعلىالهنديالدممتوروينص

أيضاوفيه.الديانةوحريةالتعبيرحريةمثلللأفرادالأساسية

نأوالواقعدستور.أيفيذكره!اأ!فالمأغيرمنمادتان

المبادئمنمجموعةعلىينصالأصليالدممتور

المبادئوهذه.حدةعلىولايةكلبهاتلتزموالسياسات

أضافت،ام769عاموفي.الولاياتفيالسياسةلرسما

كلعلىيتعينالتيالأساسيةبالواجباتقائمةالحكومة

مراعاتها.مواطن

الهندفىالجمهوريةرئيعه!يختص.الجمهوريةرئيس

الاحوالوفي.أ!دولةافيوالصلاحياتالسلطاتلحامل

الرسميةالاحتفالاتعادةيحضرشرفرثيسيعد،العادية

عنسنواتخمسلمدةالرثيسانتخابيتم.والمناسبات

فىالتشريعىالمجلسطريقوعن،الهنديالبرلمانأعضاءطريق

طريقعنانتخابهيتمرئيسنائبأيضاوهناك.ولايةكل

حالةفيأووفاتهحالةفيالرئيسعنينوبوهو،البرلمان

.جديدةانتخابإجراءحتىالمنصبفيويستمرأصةالاستقا

لوك:مجلسينمنالنيابيالمجلسيتكون.النيابيالمجلس

ويتماعضوا.545منويتكون(الشعب)مجلسسابها

أعضاءباقىأما.هندية-الأنجلوأجةالجااضمثيلعضوينتعيين

دائرةمنهمكلليمثلمباشرةانتخابهمفيتم،البرلمان

منلكن،مشواتخمسالمجلسفىالعضويةوفترة.انتخابية

البريطانى،النظامفيكماتماماالوزراء،مجلسرئيسحق

ويعد.الفترةهذهنهايةقبلعامةانتخالاتإلىيدعوأن

لإصدارالأساسيالمصدر(الشعب)مجلسسابهااللوك

رئيسيتمتعأنالضروريومن.الدولةفيوالقوانيناللوائح

فىالاستمرارليضمنالمجلسهذابثقةالوزراءمجلس

(الولاياتسابها)مجلسراجاهوالاخروالمجلحه!.مركزه

المجلسثلثويختار،مباشرةالشعبينتخبهالمجلسوهدا

اختيارويتم.سنواتستلمدةبالعضويةليحتفظسنت!تكل

،مباشرةالولاياتطريقعن452واقعمنعضوا233

الحكومة،طريقعنالباقينعضوا21ادتعيينيتمابينما

وعلى.المعروفينالعلمورجالالمجتمعأعيانبينمنوذلك

الاستقلالمنذالدولةرؤساء

الاسمالمسة

العامالحاكم

مونتباشاللوردم74918491

راحاغو،،تاريثاكرافارتيم4811-0591

الجم!ريةرؤساء

سادلراجيندرارام05912691

كريشسانرادهاسارفيباشم26911671

حسينداكرم6791-9691

جيري.ف!.م91617491

أحمدعلىالديىفحرم47917791

ريديسانجفاليلام77918291

سجزايلم82911871

شمكاترامادرماسواميم18712991

شارماشنكارديالأم1291799

ناراليادآر.كيه-7991
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اللوابوالقوانينيسن(الشعب)مجلسسابهالوكأنحين

،الولاياتمجلسإلىالعودةدونالماليةبالشؤونالخاصة

تأجيلحقسابها()راجاالولاياتمجلسيمنحالدستورفإن

.أخرىقانونيةموأدأينظر

فيالمتحالفةالأحزأب)أوعادةالحاكمالحزبيسيطر

وبالتالي.النيابىالمجلسفىالكراسيأغلبيةعلى(الحكم

.الوزارةتقررهاالتيالآنظمةجميعيقرالنيابيالمجلسفإن

خلالمنالعامةالإدارةأجهزةالنيابيألمجلسيراقبكما

وقتمنالأجهزةهذهعنتقاريرتصدرالتيالختلفةلجانه

مرعلىتقلصقدالنيابىالمجلسدورأنويلاحظلاخر.

ولوائحهاسياستهاتقرماغالباالحكومةلأنذلكالسبن،

حقمنأنهمنالرغموعلى.الجمهوريةرئيسخلالمن

هذهأنإلا،الجمهوريةرئيسقراراتاعتمادالنيابىالمجلس

الرئاسة،منصدورهابمجردالمفعولتصئمعاريةالقرارات

النيابيالمجلسأمامعنهاوالدفاعتوضيحهاالحكومةوتتولى

لاحق.وقتفي

رئي!يعد.الوزراءومجلسالوزراءمجلسرئيس

رئيسيقوم.للحكومةالفعليالرئيسالوزرأءمجلس

التعاملعلىقادروزراءرئيسبتعيينالعادةفيالجمهورية

نأوعلى(الشعب)مجلعرسابهااللوكرئيسمعبثقة

أ!زراءأمجلسرئيسويوصيالوزراء.مجلسرئاسةيتولى

لرئيسالتوصيةهذهويرفعالمجلسفيأعضاءبتعي!ت

القدامىالوزراءويباشر.التعيينقراريصدرالذيالجمهورية

القراراتواتخاذالرئيسيةاسحيامعاترسمالمجلحه!في

وإداريةسيامحيةبقوةالوزراءمجلسرئيسويتمتع.المهمة

الوزرأءمجلسلرئيسالشخصيالسكرتيرأنكما،كبيرة

الاستقلالمنذالوزراءمجلسرؤساء

المجلسرئشالسنة

نوولالجواهر47914691

شاسستريلهادورلال4691-6691

عاندينديراأ6691-7791

ديسايمورارحي1!79-أ77!

مشحشاران71910891

غانديأنديرا4181-أ8!"

عانديراحيف891!-4891

سمجبراتا!وشوالات1-0161!89

تعنماندراشي!!ارا09911691

راوناراسيمها1191-6691

فاحبيبيهاريأتالأ69!أ-699

حاوداديف699179-91

جوحرال!ومارإندرأ!79

بحهارتيافاجيأتال8991

لحزبا

المؤتمرحزب

المؤتمرحزب

المؤتمرحزب

جاناتاحزب

جاناتاحزب

المؤتمرحزب

المؤتمرحز!

جاناتاحزب

جالاتاحزب

المؤتمرحزب

جالاتابهارتيا

المتحدةالحبهة

المتحدةالحبهة

حاناتابهارتيا

بهايتمتعالتيتلكتفوقماغالبامميامميةبقوةيتمتع

الرئيسية.والسياساتالقراراتإعدادفىأنفسهمالوزراء

تجاوزهنديمواطنكلالدستوريمنح.الانتخابات

وأللبرلمانالعامةالانتخاباتفىالتصويتحقعاما18

فىمرشحكليعطىالهند،فىالأميةلانتشارنظرا.الولاية

ويتما.الاخرينالمرشحينعنيميزهشعاراالانتخابات

يعطىالعادةوفىالشعار،ذلكعلىبالتأشيرالتصويت

واحدا.شعاراحزبكلمرشحو

نظاموضععلىالحكومةعملت،أم059عامومنذ

نسبةرفععلىالهندفيالأقلياتمنطائفتينيساعد

والقبائلالمسجلةالطوائفوهما:لديهما،التصويت

يكونأنالانتخابيةالمناطقبعضفيويشترط.المسجلة

الأقلية.طائفةنفسمنأوالقبيلةنفسمنالمرشحون

وآخر.وقتبينالانتخابيةالدوائرهذهتغييرويجري

لذكرالدستوريتعرضلم.السياسيةالأحزاب

السياسيالنظامولكنمحددنحوعلىالسياسيةالأحزابا

،أم859عاموفي.الحزبيةالمنافسةعلىيقومالهندفي

منانتخابهتمشخصأيانتقالبعدميقضيقانونصدر

وقدسياسيا.نشاطايمارسطالماآخرحزبإلىحزب

موادمنجزءاوأصبحالدستورإلىالقانونهذاأضيف

نأالحزبىانتمائهتغييرحالةفيالعضويلزموهوالدستور.

.جديدةانتخابيةجولةويدخلمنصبهمنيستقيل

النظامينمنمزيجاالهنديالقضاءنظاميعدالقضاء.

الذيالقانونىالنظامتعرضوقد.والأمريكيالإنجليزي

البرلمانأصدرهامنتظمةلتعديلاتالمحاكمبهتعمل

مثل،الشخصيةالأحوالقوانينأما.الولاياتومجالس

قانونبشأنهايصدرفلموالميراثالأسريةوالعلاقاتالزواج

لديانةتبعامتباينةالشخصيةالأحوالقوانينوماتزالموحد.

الأحوالقانونبتنطمالحكومةوقامت.ومعتقداتهالفرد

إلىالتعديلاتهذهأدتوقد،للهندوسالخاصالشخصية

والمسلمين.الهندوسبينالعلاقاتفيوتأثيرسياسيجدل

محكمةالهندفيالقضائيالنظامقمةعلىتوجد

بتعيينالجمهوريةرئيسويقوم.نيودلهيمقرهاعلياهندية

رئيسمنتوصيةعلىبناءورئيسهاالمحكمةهذهأعضاء

منمجموعةالعلياالمحكمةوتباشرالوزراء.مجلعم!

الولاياتبينالقائمةالخلافاتفيتن!فهي؟الوظائف

أنهاكما.المركزيةوالحكومةولايةأيبينأوالختلفة

أهمأنغير.المدنيةبالحقوقالخاصةالقضايابعضتستأنف

ومنالدسشور.موادتفسيرهيالمحكمةهذهبهاتقوموظيفة

مخالفةلديهاتأكدإذاالبرلمانيصدرهاقوانينإلغاءحقها

الدورهذايخولأنالبرلمانقبلوقدللدستور.القوابنهذه

المحكمةدعوىحوليدورجدلومايزالالعليا.للمحكمة
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الأسامحيةاالقواعدتعديلفيالحه!لايملكالبرلمانبأنالعليا

يحولأرزياالرأيبهذاالح!صمةاقتنعتوقدللدسمتور.

الأسالمميةأغواعدباالمساسعدممعمادةأيتغييرللبرلمان

عددالتنظيميالهيكلفيالعلياالمحكمةويليأصلد!عتور.

هذهتقوممستوياتها.بحسب!صنفةكماالمحامنكبير

أغانونية.اوالإجراءاتأسقضايااا!متئناففيبالنظرالمحاكم

بعفروفيالمحاك!ا.جميعفيالحكومةتعينهمقضاةبرئاسة

علىقضاديعملوناهسؤول!ت!جارمايزال،الولايات

المحلى.المستوى

نأنريةالحرالححومةأسدستورايخول.الطوارئقالون

،القصوىأ!مرورةاأسةحاشيالولاياتحكوماتدورتعلق

أوقاتفيأسدلحمتورباالعملتعلية!أيضايخولهاكما

إخمماالتفويفرهذاوأدى.الخارجيةأوأسداخليةاالأزماتا

الأمر.اهذامنالدستورموقف!حولعميقةخلافاتظهور

تطبيقمصطهلعالولاياتح!صمةأ!أعماعلىويطلق

شرية،المرالح!صمةوتقوم.الجمهوريةرئيسأحكام

!صحالتعي!ت،ا!دنيةالخدمةفيال!جارالمسؤوأص!تبمساعدة

أثناءارئأ!وااقانونأتصبيهإلىالحكومةلجأتوقد.للولاية

عامحدثتاختيأجمجاباولايةكأزمة،الأزماتابعض

فيأحسياسيةاالأزماتابعضفياستخدمتهكما،أم089

بستةالطوارئقانونأتصبيهتصترةتحددر.مختلفةأوقات

لإقرارها.أحشعبامجلسعلىعرضهاويجبأشعهر

،الحروبأوقاتفيأ!وارئاقانونالح!صمةطبقت

،أم659عاميأجاكستانيةاالهنديةالحربفيحدثكما

أصثمعب.امنتأييداالقانونهذاأتمبيقولقي.أم719و

الطوارئقانولىغانديأنديراأ!زراءارئيسةأعلنتوقد

لالنظهامالإخلالألمممتهمالمواجهةأمء79عامداخليا

هذاوعزتذلكرفضتالمعارضةأحزابوأممن.الأمنوا

الوزراء.برئيسةخاصةسعياسعيةمشاح،!إلىالإبرهـاء

أ!سائ!امنمجموعةأصةالدرتملكأخرىناحيةمنو

،أ!سا،اهذهمنو.الأمنيةاالمشاكللمراجهةالإضافيةا

وكالةقام!وقد.بعينهإقليمافيأطوارئاأسةحاإعلان

مجلسأمانةبمساعدة،ألحاثثحهارالهنديةالخابرات

ودمانينيات!مبعينياتخلالوفي.أم689عامالوزراء

مجالفيطيبةبسمعةأ،كاالوهذهتمتعت،العشرينالقرن

والمستوىاسداخلياالمستوىعلىالمهمةأطعلوماتاجمع

الخارجي.

كأدطفيفةإجراءاتالتعدي!يستلزمالدستور.تعديل

ذأسكيصبحأنعلىالنيابيالمجلسأعضاءثلثايوافق

نصف!وافقةالأمرويتطلب.المفعوأطساريالتعديل

أضيابياالمجلحه!أنبالذكرالجديرو.التعديللإقرارالولايات

الد!شور.علىتعديلا!ش!تمنأكثرأجرى

عنالحكومةفيالمسؤولينتعيينيتم.المدنيةالخدمة

المسؤولينومعظم.الجميعدينوالمنافسةالمسالقاتية!

الهند.فيالعامةالخدمةجهازيسمىماإلىينتمونالكبار

وتتمتع.الامتحاناتخلالمنوتعيينهماختيارهمويتم

بالخدمةمقارنةطيبةبسمعةالهندفيالعامةالخدمةمصلحة

الاستعمار.فترةفيقائمةكانتأضياالهنديةأ!دنيةا

الوزاراتفيالقياديةالمراكزمعظمأعضاؤهاويشغ!!

كثيريشغلكماأيضا.الولاياتفيالعلياأ!ظائفاومعظهما

منكثيرانتقدوقد.العامةألمصالحاساءدهـرؤهـهـامسهما

وحولالمتشددموقفهحولأحامةاالحدمةجهازالمهتمهب

هذهلكن.الفنيةالمهاراتكواحيعلىتركيزدانعدام

.الانحتىقبوأ!بأيتخظاالانتقادات

خدماتنظاميسمىماأ!امةاالحدمةمنفاأيلي

المسابقاتطريقعنالاحتيارأأيضاوهنا.الأقاليما

الح!ضميالتنظيمفيالدنياالمستوياتوتستخدم.الفتوحة

ححسبالوظائفتوزيعيتم،حيث،الوظيفةحجزمنضاأ

الخدمةجهازأنويلاحظ.الختلفةالمناطة!فيالسكانعدد

للقبائلبالنسبةالوظيفةحجزبمنفاابموجبيعم!!أعامةا

نظامبموجبتعملالولاياتانح!تعلىذلكر،فقصأ

الوسطىأطقاتااستثناءمعأجمهاأقاجميعشيالحجز

.المدنشيايقيمة

مجلسرئيسقامأم،099عامأغسط!شهروفي

النظام!ذادتومعئسنج.ب.فالوقتذلكفيأ!زراءا

ذلك،أثروعلىالمجتيم.قطاعاتحميعلشملبحيث

حكومته.أ،استقاإلىأدتوعنيفةصاخبةهراتمفاأ5شامت

أقوىمنالهندفيالتحطيطهيئةتعد.التخطيطهيئة

أثناءوخصوصاالمستوياتجميععلىالحكوميةأ!يئاتا

هذهأنشئت.العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينيات

خمسيةخططومراقبةإعدادلتتولىأم059عامالهيئة

الخمعسيةالخطةغطتوقدأجلاد.افيالاقتصاديةأطتنمية

وغطت.أم69ءعامإلى5191عاممنالفترةلىالأوا

عامإلى5691عاممنالفترةأضانيةاالخمسيةالحصهآ

كماالهند.شيالختلطالاقتصادمفهوموأدخلتأم،619

متلضخمةمشاريعبمسؤولياتالدوأصةالخطةهذهألزمت

وتقوم.الكهربائيةالقوةوتويروالصلبالحديدصخاعة

،العامللقطاعالامشثماريةأصسياساتاابرالتخطيطهيئة

.الخاصللقطاعوالأولوياتالأهدافابتحديدتقومصما

تشرفبينما،الخططهذهتنفيذالختلفةالوزاراتتتولىو

فيوالتنسيقالخططهذهرقابةعلىأضخطيطاححيئة

تجميدتم،العشرينالقرنستينياتحلالوفيتمفيذها.

ثمالبلاد.واجهتهااقتصاديةلأزماتنتيجةالتنميةخطة

منتظم.وبشكلذلكلعدالتنميةخططتشغيلأعيد
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منكبيرةقطاعاتالدولةتتولى.العامةالمؤسسات

السياساتإلىذلكويعودوإدارتها.الاقتصاديالنظام

المتعاقبة.الحكوماتتبنتهاالتيالاقتصادية

السكككخدماتعامةمؤسساتالدولةوتمتلك

هذهتدارحيثوغيرها،الكهربائيةوالطاقةالحديدية

مؤسساتأومباشرةالختصةالوزاراتبوساطةالخدمات

الملكيةفيمشتركةأخرىقطاعاتوهناكعنها.تنوب

.العاموالقطاعالخاصالقطاعبينوالإدارة

الإعلاموسائلالدولةتمتلك.الإعلاموسائل

عنمباضمرةوتداروالتلفازالإذاعةمثلوالمرئيةالمسموعة

الصحفومعظموالتلفاز.كالراديواللإعلاموزارةطريق

وتديرتملكالدولةبأنعلماالأفراد،طريقعنتدارالمحلية

للأخبار.وكالةأكبر

المحلىالحكمنظام

خمسالهنديالاتحاديالنظامفييوجد.الولايات

بينالحجمفيالولاياتهذهوتتراوح.ولايةوعشرون

مليونمائةعلىسكانهايزيدالتيأتربرأدشكولايةولاية

شرقيشمالفيالصغيرةالولاياتمنوعدد،نسمة

مأ9ء6عامللهندالسياسيةالخريطةتغيرتوقدالبلاد.

ولاية.كلللغةطبقاولاياتإلىالدولةقسمتعندما

وقدالنظامذلكعلىتغييرأييحدثلمالوقتذلكومنذ

نتيجةالجديدةالولاياتمنمجموعةالحكومةأنشأت

علىمثالوخير.الدينيةالأقلياتمنالسيامسيةللضغوط

لتعطيام669عامأنشئتحيث،البنجابولايةذلك

السياممية.السئايلأغلبيةجماعات

الحكمفىمباشمرةسيطرةالمركزيةالحكومةوتمارس

علىاصطلحالتيالهندفىالمناطقبعضعلىوالإدارة

أماكنفيتقعالمناطقهذهومعظم.اتحاديةبمناطقتسميتها

لتكوينالأساسيةالإمكاناتتنقصهامتخلفةبعيدةنائية

مدينةالوصفهذامنويستثنى.مستقلةمحليةحكومة

المركزية.الحكومةمقر،دل!

بدستورتتمتعإمارةوكشميرجاموولايةكانتوقد

البلادلتقسيمنظراولكن.أم479عامحتىبهاخاص

باكستانبينخلافنشبأم479عامحدثالذي

الهندأنمنالرغموعلى.الولايةهذهتبعيةحولوالهند

للقانونوفقاالولايةبهذهالخاصالسياسىبالوضمعتعترف

المركزيةالحكومةمنحالهنديالدستورأنإلا،الدولى

بها.القوانينلتنفيذمحدودةسلطات

فىالقائمنفسهالسياسيبالنظامولايةكلوتتمتع

حاكمبتعيينالجمهوريةرئيسويقوم.المركزيةالحكومة

الزعيمويعدالوزراء.مجلسرئيستوصيةعلىبناءالولاية

الوزراء،مجلسيرأسحيثللوزراءرئيساالسياسي

الولاياتبعضوفي.التشريعيةالهيئةأماممسؤولاويكون

الهيئةانتخابويتم،مجلسينإلىالتشريعيةالهيئةتنقسم

.سنواتخص!كلالتشريعية

الحكومةمنكلصلاحياتعلىالدستوروينص

تهتمالولاياتفإنوعموما.الولاياتوحكوماتالمركزية

بينما،والنظامالأمنوحفظوالتعليمالزراعيةبالشؤونعادة

الخارجيةوالعلاقاتالدفاعشؤونالمركزيةالحكومةتتولى

للدولة.الاقتصاديةالسيالعساتوتخطيط

النظامفىومهمةألمماسيةعناصرالولاياتوتعد

القرارمركزيةهوالغالبالاتحاهفإنذلكومع،الحكومي

ويفرض.أم059عاممنذالمركزيةالحكومةلدىالسياسى

السياساتالاقتصاديللتخطيطالملحةوالحاجةالطلب

سيوةأدتوقد.تنفيذهاعلىوالإشرافالاقتصادية

مهمةتسهيلإلىوالنقديةالماليةالسياساتعلىالحكومة

الحكومةاستخدمتكما.المجالهذافيالمركزيةالحكومة

للتدخلالطوارئقانونتطبيقفيصلاحياتهاالمركزية

واجهتوقد.للولاياتالسياسيةالشؤونفيالمباشمر

القرارمركزيةحولمتزايدةمعارضةالمركزيةالحكومة

عامالحقائقأضقصىلجنةإنشاءإلىأدىممااسمياسي

ساركاريا.بلجنةعرفتوالتيأم829

منمجموعةإلىولايةكلوتنقسم.الإداريةالشؤون

؟والإدارةالحكومةفيالأساسيةالوحداتتمثلالأقاليم

أعداديبلغإقليمخمسمائةمنيقربالأقاليمهذهفعدد

كلعلىويشرف.نسمةمليونيمنأكثربعضهاسكان

بتنسيقيقومحيث،الحكومةفيالمسؤولنكبارأحدإقليم

تنقسمالأقاليموهذه.إقليمهفيوبرامجهاالحكومةأنشطة

مستوىإلىتصلحتىفأصغرأصغروحداتإلىبدورها

.القرى

وسلطاتهاالمحليةالحكوماتصلاحياتاتسعتوقد

رغباتبينقائمامايزالالصراعأنإلا،أم479عاممنذ

يدفىالسلطةتركيزفيالتقليديوالاتجاهالمحليينالمسؤولين

مأ!95عامالحكومةدفعالذيالأمر،المركزيةالحكومة

يتمالمحليةالحكوماتفيجذريإصلاخإجراءاقتراحإلى

حكومىهيكلإلىالمحليةالتنمويةالنشاطاتنقلبمقتضاه

منطقةكلوتقوم.راجبانشياتيباسمعرفجديد

ولكن.المنطقةبتطويرتعنىمحليةلجانبترشئوتنظيم

توجيهفيبسلطاتهااحتفظتالواقعفىالمركزيةالحكومة

تأجلتوقدجدا،محدودةبرامجباستثناءجمئالمشاريع

علىالحاكمالحزبأوضاعلتوافقالانتخابيةالحملات

مؤسساتتملكالحضريةالمناطقأنكما.الولايةمستوى

انتخابية.
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شىالمتحدةالمملكةعناستقلالهاعلىالهندحصلت

ضمنأسذاتيالالح!صماتمتعت.أم479عامأغسطسأء

وشىأم059و4761عامىبينالبريطانىالكومنولث

ا!صمنظامكيرجديددستورصدرأم،059يناير26

مستقلة.جمهوريةإلىفيها

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

.!.فميود،ض!شحالديراأ،كديغاجيمدرارا،براساد

!روراحيوعالدي،لراتابش!ولق!والات

أ!ديةاالسلحةالقواتلهادورالأأ!،شا!شري

والموسيقىالرقصدفني.وموسيقىرقصالهئد،

ومرتبطان،الفنونأقدممنفهماالهند.ثقافةفيكبيرةأهمية

نروالأدبواالهندوسيبالدينارتباطهمادرجةلنفسمعا

علىمقصورينزعرضهماأعنهباهذينتعلموقدكان،المسرح

أغرنافير.الشعبأترياءومنازلوالمعابدالملحيالبلاط

،الأفلامافيوالموسيقىاضقصازدهرالميلاديالشمرين

الناسمنالملايينفصارالفيديو،وأفلامأضلفازواوالمذياع

والموسيقى.الكلاسي!يالرقصبتعلميستمتعون

أسوةأسثسعبيةاوالموسيقىالرقصأشكالوتطورت

تقاليدبالهندإقليملكلظهركما.الكلاسيكيةبالأشمكال

الشعبية.والموسيقىأطرقصعريقة

الرقص

اشقصأنواعأكثرمنال!صلاسي!صالهنديالرقصريعد

وحركاتالأيديأإيماءاتعلىويحتويا3.العافيرشاقة

الختلفةالجسموجمئأجزاءوالأرجلوالعيونالجسم

بذاتها.قائمةأمخةوكأنهامحددةأشياءعنللتعبير

أوالعواطفالمشاعرمنمجموعةأ!ندياالرقصويستخدم

لالراساس.تعرف

الدهشة،مثلالأحاسيساستيعابالفنانومهمة

وهذاأطجمهور،وإيصالهاالحبأووالابتهاج،والغضب

الهمدياشقصيقربوالجسديالعقليالنشاطبينالربط

اليوجا.ان!:اليوجا.من

رئيسيةأنواعخمسةهناك.الكلاسيكيةالأنواع

ناتيام،بهاراتا-أهيشأ!سداشىالكلاسيكىللرقص

مانيبوري،-4،كاتهاكلي3-،كاتهاك-2

إقليمفيالأنواعهذهمنح!لنماوقدأوريسى.5

حيثمنالأنواعهذهوتختلفالهند.أقاليممنمختلف

الهةحياةجميعاتح!صولكنهاالمستعملةالإيماءات

وغيرهماوحصيشنا،(،الرقص)آلهةشيفامثلالهندوس

وسية.لهندا:نظرا.ةستزادأ!لا

جنوبىفىالموجودالمنفردللرقصطريقةناتلامبهاراتا

الهندوسية.الدينيةالطقوسفيغالباويستعملالهند.

الساعتين.يقاربماالرقصةوتستمر

منتطورالذيالهندشماليالرئيسىالرقصكاتهاك

الحبعنيعبرالغالبفىوهو.والدينيةالشعبيةالتقاليد

ل!صيحتشا.صل!خلاوا

الهند،بجنوبيكيرالاولايةمندراميرقصكاتهاكلي

هذاوكان.الروايةشخصياتأدواراشاقصونفيهيتقمص

فيهيشتركنالنساءلكنالرجالعلىمقصوراالرقص

حاليا.

منويتكونالهند.شرقيفيتطوروقدمانلبوري

كريشنا.عنقصةتحكيوفرديةوثنائيةجماعيةرقصات

الراقصونيقومسانكيرتاناسالمسماةرقصاتهإحدىوفي

والصئوالتصفيق.الطبولأصواتعلىأغفزباالرجالمن

الهند،شرقيفيأوريساولايةمنرقصةأورشي

القرنإلىتاريخهايعودالرقصةهذهأنأثريةتماثيلوأتبتت

بمفردهاالفتياتإحدىتقدمهاوحالياالميلاد،قبلأضانيا

ناتيام.البهاراتاوتشبه

وتشملأخرىمناطقمنلرقصاتبالإضافةهذا

برادلمق،أندهرامنوالكوتشيبوديميسور،منياكشانفانا

الهند.شرقيمنوالكهام

لموسيقىا

ولالتلاميذهالمعلميورثه،مدروسفنالهنديةالموسيقى

العشرينالقرنبدايةوخلال.النطاقهذاعنيخرج

الهندشمالىمنطقةوتأثرتأغن،اهذاانتشرالميلادي

.مجاورةأخرىوأقطارإيرانشيالموسيقيةأصيدأضقابا

اقتبستوالعشرينعشرالتاسعالقرنينوخلال

فىوخصوصا،الغربيةالخصائصبعضالهنديةالموسيقى

،الكمانمثل،الموسيقيةالالاتا!متعمالمجال

وال!رغن.

أصلينأحدإلىالكلاسيكيةأ!نديةاالموسيقىوترجع

وتأثرتالهندشمالىفينمتالتيالهندوستانيةا!لوسيقى

الوسطى،والممياالعربيةوالجزيرةلإيرانالموسيقيةبالأشكال

الثقافةمنكجزءتطورتالتيكطرانتاكوموسيقى

الدرافيديون.انظر:الهند.جنوبفىأسدرافيديةا

يستعملانكماالراغأوالراغاالسوع!تكلاويستخدم

توزيعإعادةأوالإيقاعيةالدورةوهي،افألأوالتلاأيضا

الموسيقية.القطعةتستخدمهااكتيالموسيقيةأ!رباتامموذج

القرنبعدواضححكتقليدنمت.الهندوستانيةالموسيقى

ذإبالهند،المسلم!تاستقراربعدأي،الميلاديعشرالتالث

عدةعلىتعتمدوهى،والعربيةالإيرانيةبالموسيقىتأثرت

مومميقية.آلات
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الهندجنوبيموسيقىفهيالكارانتاكموسيقىأما

كثيراتتأثرلملذا،القديمالهندوسيالتقليدفيوالمتعمقة

استعمالعلىالصوتامشعمالفيهاويغلب.بالمسلمين

الهندوستانية.الموسيقىمنكلاسيكيةأكثروهى،الآلات

ظوتالتيالسيتارآلةوأهمهاالموسدقدة.الآلات

الأخرىالآلاتومن.الميلاديعشرالثالثالقرنخلال

،القوسباستعمالعليهيعزفالذيالسارابحيالمستعملة

الكمانآلاتالحد!ةالهنديةالموسعيقىتستعملكما

الآلاتأكثرومن.الغربيةالقدميوالأرغنوالأرغن

داهيناطبلينمنيتكونالذيالطبلشيوعاالإيقاعية

هيالرئيسيةالهوائيةوايلآلةويسار.يمينأيوباهينا

فهيللكارانتاكالموسيقيةالالاتأهمأما.الشاهناي

والفينا.،والكمان،الناي

تاريخيةنبذة

منجزءاالبدايةفىوالموسيقىالرقصفنابرز

الهندية.المسرحيةوالفنونالدينيةوالعباداتالاحتفالات

وتماثيلصورهيئةعلىللرقصأثريدليلأقدمويوجد

وقد..مق0025عامنحوإلىتاريخهايرجعمنحوتة

بالشعائرلصلتهاالفيداالهندومميةالديانةكتبفيدونت

الهندوسية.الدينيةوالطقوس

مرتبطينبسابحيتاالمعروفانوالموسيقىالرقصوصار

الفن)دليلناتياشاسترافيهماكتبماأولوكانبالمسرح

يسمىحكيمشيخمؤلفهإنيقالوالذي(.المسرحى

لفنونوصفاتحويالكتبمنعددوهناك.بهارأتاموني

الختلفة.للأقاليمالرقص

المومسيقىانقسمت،الميلاديعشرالثالثالقرنوفي

واخر،الهندوستانيالشماليالتقليديتبعقسم:قسمينإلى

الكارأنتاكى.الجنوبيالتقليديتبع

للقرنالهندفيوالعازفينالموسيقىمؤلفيأشهرومن

وآلارافيشانكرالمعروفالسيتارعازفالميلاديالعشرين

راكا.

السيتار.بمرافيشانكر،أيضا:انظر

)انهيارإندونيسياأنظر:الهولئدية.الشرقيةالهئد

الهولمدية(.الشرقيةالهمدشركة

-يرةشبهمنالشرقيالنصفهيالصيئيةالهئد

الجزءمنالجنوبىالصينبحرحتىتمتدومتعرجةطويلة

)كمبوديا(كمبوتشياوتشملاسيا.شرقيلجنوبالرئيسى

.وفيتنامولاوس

الشعوبملتقىولاتزالكانتالصينيةوالهند

فىبتايلاندالانيعرفمماإليهاتدفقتأضياوالثقافات

.الشرقفيالبحرومن،الشمالفىالصينومن،الغرب

لبمنأصلاالصينيةالهندسكانمعظمجاءوقد

كما.الصينمنالجنوبيوالجزء،الوسطىآمحياوسهول

أصبحتالتيالجزربعضمنالقديمةالقبائ!!بعضجاءت

اللغاتمنمركبخليطوتكونإندونيسيا.منجزءاالان

هذاورغم؟القرونعبربالشعوبلهذهالختلفةوالأجناس

متسقةوحدةتكوينفيالصينيةالهندشعوبفشلتفقد

بينها.فيما

ومن.مستقلةودولقبائلمنالمنطقةغالبيةوتكونت

تحاربتالميلاديينعشرالثامنالقرنإلىالعاشرالقرن

واستطاعتالهند،علىالسيطرةأجلمنوتايلاندالصين

وحتىعشرالتاسعالقرنمنالإقليمعلىالسيطرةفرنسا

الفرنسية.الصينيةالهنداسمعليهوأطلقواأم549سنة

وحتىبدايتهامنذالصينيةالهندالمقالةهذهوتتناول

تكونتوالتيام9ء4لمشةجنيفمعاهداتأواتفاقيات

وفيتنامالشماليةوفيتنام،ولاوسكمبوديا،دولأثرهاعلى

فيالتطوراتعنالمفصملةتالمعلومامنولمزيد.الجنوبية

.فيتنامحربانظر:،م5491سنةمنذ،المنطقةهذه

الأولىالأيام

وشعوب،الصينجنوبشعوبتحركتعندما

نحوالصينيةالهندجزيرةشبهمنالغربيةالشماليةالأجزاء

السكانمنخليطاالشعوبهذواجهت،الجنوب

المجموعتينبينالحربوقامت.والملايويينالإندونيسيين

شرقىحو!ليسطقةالصينيةالهد

كمعوديا،-دولئلاثسوتتكودآسيا

هدهالفرسحيولىحكم.ديتام،لاوس

عاموحتىعرالتاسعالقررمدالمحطقة

!يتامإلىمقسمة!يتهاموكات.أم459

5491سالحويةوعيتامالشمالية

.أم769وحتى

نعرهاو!وا.

!ونجكولع-ها--

010/،الا.حللع

ل!3!،لا*!ضلج.

لأشالم

)الصي!(ول!

هويهح!.و

يلاندتا.!.لهنااا

.رس.ساكشا
(5)!هجولجكورلصلر،لرهز

هـ.كمبوبيامء!الحلولى

م،8مدء؟ميل003

حدنماأبر6ورخهوشىبب

لايمدد

بورما9

9!/أ!طول

حلاة

3!كح!"ل!-الصسن

المحلط--

دغاف

الهند،الشما!

51ء!.ا!كا
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فيوالملايويةالإندونيسيةالمجموعاتأثرهاعلىوأجبرت

استوأتبينما،الجبالإلىالفرارعلىالمناطقمعظم

طوالعلىالكائنةالمناطقأفضلعلىالغازيةالمجموعات

اللأنهار.سواحل

لحنوبالساحليةأحممهولامنالجزيرةالفيتدخ!!

دلتافيأ!سعيرةاالمستقلةلالدومنعددونشأ.الصين

.وفيالشماليةبفيتنامالانيسمىفيماالأحمرالنهر

أشه!صنالدويلاتهذهاتحدتالميلاد،قبلالثالثالقرن

استوأت.مق111عاموفي.فييتناممملكة

الصينيونو!عماهاالمنطقةعلىالصينيةهامإمبراطورية

أص!تاإمبراطوريةمنجزءافيتناما!شمرت.زيجياو

.عامألفلمدة

الغازيةالتايأقواموصلتالميلاديالثالثالقرنفي

أ،وس،باسمالمعروفةالمنطقةإلىالصينجنوبيمنقادمة

عليهموأطلقواالملايويالإندونيسيأسشعباالتايوهزم

الهمج.أوالعبيدالتايلانديةاللغةفيتعنيالتيخااسم

القرنفيب!صمبودياالاريسمىماالخميردخلالخمير.

والصينيةأ!نديةاالشعوبأنوادعواالميلاديأضانيا

الكمبوديينأحدادوهم،أجدادهمهموالإندوملايوية

خليجمنأصينية،االهندمعظماالخميروحكماأجين.الحا

الخامسالقرنوحتىالتاميعالقرنمنالصينإلىتايلاند

والنحت،بالفنإمبراطوريتهمواشتهرت.الميلاديعشر

أنجكورلعاصمتهمآثارتوجدمازالتواسحياسة.وعلما

.اليومحتى

استعادالخمير،ح!صموأثساءم939سنةوفي

أطلقواقدكانواالذينالصينيينمنامشقلالهمالفيتناميون

.م967سنةفيالهادئالجنوبأوأنامأسمالبلدهذاعلى

حتىمراتعدةوثارواالاسمهذاالفيتناميونامحتهجنوقد

الدولةهذهوأعطوابلده!يحررواأنالنهايةفيا!شطاعوا

العظمى.الفيتدولةأيبمفيتكوداياسمالج!يدة

مبالغللصينتدفعكانتأنهاإلاتحررهامنوبالرغص

.سلامفيتعيع!حتىالمالمنمنتظمة

القرنفيقوتهمافقدفيالخميربدأ.الجديدةالمملكة

لانمملكةتأسست،أم3ء3وفي.الميلاديعشرالرابع

.بلاوسالآنيعرففيمافيل،المليونأوأكسانغ

واسمهاللولينالنبلاءأحديدعلىالمملكةهذهوتأسست

صغيرطفلوهوكمبودياإلىفرقدوكان،نغونفا

نأوخلفاؤهنغونفاوأستطاعأنكجورفيواستقر

ميكونجنهرطولعلى،تايلنديةقبائلعدةيوحدوا

التاليةعامالمائةمدىوعلىواحدةدولةفي،الأعلى

جيدوعسكري!عيالممينظامبناءأكسانغلاناستطاعت

القرنوفيجيرانها.معتجاريةعلاقاتبناءإلىباللإضافة

القويةالمجموعاتبينالصراعأدىالميلاديعشرالثامن

ثلاثإلىوتقسمتوحدتها،تشتيتإلىالدولةفي

،وفيانتيان،تشامبالمماكهىصغيرةدولأوإمارات

.با!نجفراولوا

هذهوالبورميون،والفيتناميون،التايلنديونغزاوقد

عشر.الثامنالقرنأثناءمراتعدةأ!مغيرداالثلاثأجلادا

،فيانتياندولةالتايلنديونحطمأم828عاموفي

.ولوانجفراباجتشامباساكع!ىوفيتنامالصينوسيوت

منأجزاءعلىأيضاوالفيتناميونالتايلنديونواممتولى

عشرالتاسعالقرنمنتصمفحتىالقديمةالحميرإمبراطورية

الحكمإلىوصلتأم208عاموفي.اليومكمبوديامثل

الصينية،للهندالشرقيالساحلعلىجديدةحاكمةأسرة

بدايالوقتذاتفيالمسماه،فيت!ودايح!انتحيث

مملكةوسميت.عام009حواليأسفترة!ستقلة،فيت

للمنطقة.الحديثالتاريخلدأتواكتىفييتنام

الهندفيالفرنسىالتأثير.بدأالفرنسيةالصينيةالهند

البعثاتأفرادو!عشر.أضاسعاالقرنأثناءينموأصينيةا

الرومانيةإلىالفيتناميينتحويلفيأغرنسيةاالتنصيرية

نابليونالإمبراطورأرسلأم858سنةوفي.الكاثوليكية

نأواستطاعالمنصرينبعضلمقتلالثأرحملةالثالث

.هناكقاعدةأغواتهي!صعمب

منأجزاءعنالتنازلعلىالفيتناميينفرنساأجبرت

أبرمتالتىالمعاهداتبعضطريقوعن.الجنوبيةفيتنام

فيلهامحمياتفرنساأقامتأم884وأم874ماب!!

الوسطى()فيتنامآناموفي(الشمالية)فيتنامتون!ص!ت

فرنسية.مستعمرةالمناطقهذهوأصبحت

الانالمسماةالمنطقةأم863عامفرنسااحتلتر

،المجاورةلاوسفىأمافرنسيةمحميةوجعلتهابكمبوديا

التيالتايلنديةالقواتالفرنسيةالقواتواجهتفقد

القرنمنالثمانينياتأواخرفيأ!انجفراباجإلىتحركت

علىالفرنسيونمسيوأم398!منةوفيالتامئكشر.

فرنعسيةمحميةأصبحتام719!شةوفي.لوانجفرالانج

منكلمنالصينيةالهندفيفرنسيةمستعمرةوتكونت

وفيانتيان.تشامباساك

العالميةالحرببدأتعندما.الثانيةالعالميةالحرب

ففي.كبيرةبصورةالصينيةالهندفيالموقفتغيرالثانية

وا!شغلتلألمانيا.فرنساامتسلمتأم049يونيو22

الصينية.الهندإلىقواتهاوحركتفرنساهزيمةأجالانا

المناصببعضفيبالبقاءللفرنسإناليابانيونوسم!!

سنةمارسوفيشاءوا.كمااليابانيونيحركهاكدمى

والوحداتالفرنسي!تالمسؤولينكلحردواأم549

سلطاتها.جميعمنيةالعسكل
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الإمبراطورتقنعأن،الحربأثناءاليابانواستطاعت

حكومةويقيمفيتناماستقلاليعلنأندايباوالفيتنامي

العحتقلالمميهانوكنوردومالملكوأعلن.لليابانصديقة

استقلالفونغسيسافانغالملكأعلنكماكمبوديا،

لا!.لوانجفرا

منالثانيفياليابانأ!عتسلامبعد.الاستقلال

للحكم.العودةالفرنسيونحاولأم،49ءعامسبتمبر

اليابانامشسلامالوطنيةالصينيةالقوأتقبلت،فيتناموفى

وقامتشمالأ.17عرضخطشمالالواقعةالمنطقةفي

فيأسلحتهممناليابانيينبتجريدالبريطانيةالقوات

الملكفرنسااقنعتكماالبلاد.منالجنوبيالنصف

للاوسملحانفسهيعلنأنلوانجفرابانجملكفمانغسيسا

نأأيضافرنساوالعمتطاعت.الذاتيبالحكمالمتمتعة

الذاتي.الحكمومنحتهاكمبودياعلىالسيطرةتستعيد

فيأعضاءوكمبوديالاوسمنكلأصبحتوبهذا

الفرنسي.اللاتحاد

فيتنامفيمستقلةحكومةقامتالوقتنفسوفي

وهو،منههوشيوقادهاالديمقراطيةفيتنامجمهوريةاسمها

الثوريللاتحادرئيساانذاكوكانالشيوعيوندربهوطني

منكلحاولوقدمنه.فيتوالمسمىفيتناملاستقلال

ولكنهمخلافاتهمعلىالتغلبوالفيتناميينالفرنسي!تالقادة

ديسمبرفىالهندصينيةالحربفاندلعت.ذلكفيفشلوا

.أم469عام

فيالمدنعلىالسيطرةإحكامالفرنسيوناستطاع

المناطقعلىنفوذهماستعادةفيفشلواولكنهم،فيتنام

وشكعلىفرنساأصبحتأم539عاموبنهاية.الريفية

فوبيانديانقلعةعلىمنهالفيتاستولىوعندما.الهزيمة

دامحصاروبعد،أم549مايومنالسابعفيالحصينة

علىقاربتقدالحربأنالواضحمنأصبحيوما،56

معرك!.فو،بيانديانانو:الانتهاء.

جنيفائفاقيات

معاجتماعاتوالفيتناميونالفرنسيونالمسؤولونعقد

والصين،وبريطانيا،الامريكيةالمتحدةالولاياتممثلي

إلىمايومنبسويسراجنيففيالسابقالسوفييتيوألاتحاد

باتفاقياتالاجتماعاتهذهوانتهت،أم549عاميوليو

النارإطلاقوقف!علىالاتفاقياتهذهواشتملت.جنيف

تلك،والفيتناميينالفرنسيينبينالحربانتهتوبذلك

الأولى.الصينيةالهندبحربأحياناتسمىالتيالحرب

،ولاوس،فيتناماستقلالعلىأيضاالاتفاقياتولصت

الصينيةبالهنديعرفماكانانتهىوبذأ!كوكمبوديا.

الفرنسية.

بصورةفيتنامتقسمأنعلىكذلكالاتفاقاتونصت

عرضخطعندالجنوبيةوفيتنام،الشماليةفيتنامإلىمؤقته

وطنيةانتخاباتإلىالدعوةعلىنصتكماشمالأ،17

الشماليةفيتناموأصبحت.الدولةأضوحيدأم569عامتقام

حرباندلاعإلىأدىمماسياسئامقسمتينالجنوبيةوفيتنام

الثانية.الصينيةالهندبحربأحياناتسمىالتي،فيتنام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لاوسفيتنامحربحميصاتفاقيات

لهر،مي!ضنجمفيتنانج!ضرأ

مههوشبكممودياالصينلحر

منعددمنالهنديةادقارةشبهتتكون.لغاىالهئد،

وشكلم،والثقافةاللغةتراثىفيتشتركالتيالمنفصلةالأم

جميعاولكنهااللهجاتمنمتنوعاعدداالأمهذهسكان

منلغةعشرةاثنتىلحواليتنوعاتتكونأنتعدولا

وقد،الهنديةهيالرسميةالهندولغة.الرئيسيةاللغات

إلىأدتسنواتلعدةحادةانقساماتهناككانت

قائماالخلافوكان.الرسميةاللغةحولعنيفةمجابهات

يتكلمكانالتيالأخرىالإقلي!يةواللغاتالهنديةاللغةبن

اللغةأنصارعارضوقد،الناسمنالملا!نعشراتبعضها

اللغاتمؤيدواعتبرهابينماالإنجليزيةاللغةاستعمالالهندية

اللغةأصبحتوقدالهند.ولاياتبينللربطبديلاالإقليمية

رسميةأغراضلعدةتستعملمشتركةلغةاليومالإنجليزية

البنذفيالرئيسيةالإقليميةاللغاتذكرتوقد.وإدارية

بجانبهنديةلغة41علىاشتملوالذيللدستورالثامن

الهندية.اللغة

الجنوبية.أوالشماليةللمجموعةالهنديةاللغاتوتنتمي

أهلبهايتحدثالتيفتشملالشماليةاللغاتأما

وهيالهند.شماليوسكانوبنغلادش،ونيبال،الباكستان

لغاتوتكونالأوروبيةالهنديةاللغاتلمجموعةفرعاتكون

الهندللغاتتنتميلاالتيالدرافيديةالمجموعةالهندجنوبي

الجنوبيةاللغاتمتحدثووي!صن.أ!حابأيةالشمالية

الشمالية.اللغاتعليهاتسيطرالتيالمناطقفيتجمعات

الأوروبيةالهنديةاللغات

تطورفيرئيسيةمراحلثلاثاللغةمتخصصواقتفى

هيالسنسكريتيةكانتوقد.الأوروبيةالهنديةاللغات

مننزحواالذينالمهاجرونا!متعملهاوقد،الأولىالمرحلة

قبلالعاشرالقرنقبلالهندشحماليإلىالغربيأصشمالا

تطورتالتيالبراكريتيهنشأتالثانيةالمرحلةوفيالميلاد.

وقدالميلاد.قبلالثالثالقرنمنتصففيالسنسكريتيةعن

هذهإلىتنتميالتيالأخرىاللغةهيباليلغةكانت
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أنتجتقدو.السنسكريتيةمنتطورتالتيوهيالفترة

عشرالحاديالقرنفيالبراكريتيةفيلاحقةأشكال

اليومتستعم!!أخياالإقليميةاللغاتمنالعديدا!يلادي

أبمابهرامشا.مجموعهاعلىويطلق

كالت.الكلاسيكيةوالسنسكريتيةالفيدية

الفيديةأوأغيديةباالمعروفةالقديمةالسنسكريتية

ألمسماةراأعقبتهاالتيأطغةامنتعقيداأكثرأصسخسكريتيةا

مبسمةأالفيديةاللغةوأصبحتال!صلامميكية.السنسكريتية

أصحوياوكتص.!!لاسيحيةيتيةسنس!إلىتغيرتأنبعد

تفصيلياصفارالميلادقبلالرابعالقرنفيبانيني

تغييراتأيمنهذابعملهفحدالكلاسعي!جمةللسنسكريتية

المكتوبة.الأدبيةأصلغةالهذهأخرى

فإر،أحسنسكريتيةاالفيديةمنألسطأنهامنوبالرغ!

فهي.الحديثةاللغاتمنتعقيداأكثرأعلامميكيةاالمسسكرشية

والجمعالمفردهيأعدادثلاثةولها.نحويةحالاتتسعذات

تتغيرساندهىيسمىللتهجيهامانظامالهاأنكما.والمثنى

لها.المجاورالصوتحعسبالكلماتنهاياتفيه

ظلتوبينما.والأبهرامشيةوالبراكريتيةالبالى

فقد،ال!صلاسي!صةالأدبلغةبوصفهاثالتةأصشسكريتيةا

أكةالباليأولهاأخرىمراح!!عبرالتخاطبلغةتطورت

البوذية.الظر:.يةالبوذ

.رالت!وأعمليةفيالشماطبأخاتمنعددوا!عتمر

تعنيوالتيالبراكريتيةمجموعهاعلىيطلقاللغاتوهذه

الخطابتعنيالتيأسشسكريتيةبامقارنةالطبيعيالخطاب

لعةاكبراكريتيةأشكالبعضاستخدمتوقد.المصقول

اسمتحتتتطهورالمحليةأطهجاتاظلتبينما،*دب

(.المحرف)الخطابأبهرامشا

محموعةالهنوديتحدث

اللعاتمنمتوعة

الصورةوفي.واللهجات

اللوحاتم!عدد

مدينةفيالتجارية

باللعت!تكتبتكلكتا،

الإنجليزية.واالبمعالية

الحديثةواللغات.الحديثةالأوروبيةالهندية-اللغات

المحليةالأبهرامشاأشكالعنتطورتالتيال!ساسية

والهندية،،والغوجراتية،أجنغاليةاالاساميةهيالمتعددة

والبنجابيةوالأورية،والنيبالية،والماراثية،أسكشميريةوا

عشرالحاديالقرنبعدجميعهاظهرتوقد.واسشدية

منالكلماتبعضاستعارتتطورهاأثناءوفي،الميلادي

الشماليةالهنديةاللغاتوهذه.الفارمميةومنالسنسكريتية

عدةمنهاكلايتحدثأساسيةإقليميةلغاتالانتعد

لغةهىالهنديةاللغةمنالقريبةأجةوالنيبا.الناسمنملاي!!

القومية،بنغلادشسكانلغةأجنغاليةواأغومية،انيبالس!صان

علىالمبنيةالهنديةاللغةأما.أمخربيةاالبنغاللغةأنهابجاس!

منكلماتعدةالمشعارتالتيدلهيلهجاتمنأ!جة

للهنديةالشقيقةأطغةوا.القوميةأ!ندالغةفهيالسنسكريتية

العربيةمنمفرداتهامنكثيرااستعارتالتيالأوردوهي

القومية.ثستانالبالغةوهيأسفار!سيةوا

الحستعارتفقدوالفارسحيةأصعربيةاعنالنووبغض

الإنجليزيةاللغةمنكثيرةكلماتالأوروبيةالهنديةاللغات

.الأخرىاااللأوروبيةااللغاتومن

الدرافيديةاللغات

التاميل،:!يالأربالدرافيديةالهندحنوبيلغات

تكونوهيوالملايلما.،أمماناريزياأووالكاناداالتيلوقو،ر

بالرغمالأوروبيةالهنديةأطغاتاعنتمامامنفصلةمجموعة

السنسكريتية.م!كلماتهااستعارةمن

منأكثرإلىيرجعتارلمكتوبالدرافيديةوأطغات

كماثقافيةبوحدةاللغةهذهمتحدثوويشعر.سنةأغيأ

الهندلغةهيالهنديةاللغةأنحقيقةبعضهمي!صه

أغومية.ا
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جملأ3المماسهالأع!وات

ل!أسلىفىكماقصرة!لآأو!كؤ!لمهضة

ملاظلفيكماطويلةكمحة

وسيلمإت!فيكمالصيرةكمسبرهأومكسمورةهمزة

قلفيكماطويلةكسرة

وفلأمفيكماكمميرةضمةأومغممومةهمزة

رسئولىفيكماطويلةضمة

روه

ح!الإلمجزيةأ،!91كلمةفيكماللكسمرممالةقدميرةكعحة

الإنجليزيه؟"!أا؟كلمهقيكماللفتحكالةطويلهكسرة

!ثحالإنجليزيةكامه()33ء3كلمةفيكماللفتحممالةكصيرةضمة

ث!شاأالإنجليزيةأل!مدبعدهاواوساكن!كمافيكلمةأل!8

ثحدمفيكماقبلهامامفوحميم

ث!5شا،فيكمابألفمسبوق!هاء

7*!الصامتةالأصوأت

!*"بم

كاكهاقانحاانا

!**!ى
تشاتشهجادزهانيا

عهه!لا3حع

لاتهادادهانا

،،59،

ثاتهادأدهالا

لا*لاثلا

يافالابهاما

رح؟لا

يارألاوأ

5*!

شاسشاساها

ثع+

كشاثراجنيا

اللغةتستعمل.الديفاناجاريةالكتابةطريقةتستحدم،الهنديةالألفبائية

الهند.ديأخرىلعةأيمنأكثرالهندية

الهنديةاللغاتفىوالأصواتالكتابة

ومن.نطقيةسماتعدةفيآسياجنوبيلغاتتشترك

شكونالذيالتاءألتمكالمنشكلبينالتمييزالأمتلةأهم

بوضعيتكونآخروشكلالغليا،الأمشانخلفاللسانبوضع

هيأخرىوسمة.اللهاةعلىللخلفمقوسةاللسانطرف

الهواح!.إطلاقمعبنطقهالصامتالصوتاستعمال

كتابةمنمعظمهاتأتيلغاتهالكتابةطرقعدةوللهند

براهميتدعىقديمةهندية

مماالكتابةفيالمميزةطريقتهاالإقليميةاللغاتولمعظم

الهنديةاللغاتوتكتب.إقليمكلهويةإثباتعلىساعد

.كبيرةحروفبهاتوجدولاالي!ينإلىاليسارمن

الطريقةوالنيباليةوالماراثيةوالهنديةالسنسكريتيةوتستعمل

ناجارية.أوديفاناجاريةوتسمى.الكتابةفينفسها

الأوروبيةاللغاتفيالمستعملالرومانيةالكتابةنوع

الهنديةالكتابةأما.أساسيةوحدةبوصفهالحرفيعتمد

صامتمنيتكونالمقماإلذيهيفيهاالأساسيةفالوحدة

فهيالهنديةالكتابةفىالأعدادأما.صائتإليهمضاف

الأوروبية،الكتابةنظامفيالمستعملةالعربيةالاعدادأصل

فيهيالأوروبيوناستعارهاالتيالعربيةالأعدادلأنوذلك

الهند.منمستعارةالأصل

الشماليةالهنديةاللغاتمعظمفيالمستعملةوالكتابة

تتميزالهندجنوبفكتابة.الديفاناجاريةإلىتنتمي

ورقعلىتكتبكانتلأنهاربماالمستديرةبالأشكال

عرضتربماالمستقيمةالخطوطذاتفالكتابةالنخلأشجار

حروففهىالأوردوحروفأما.للقطعالجريدورقألياف

إلىاليمينمنوتكتب،والأفغانالأتراكقدمهاالتيالعربية

الهندية.الأصواتبعضلتناسبقليلاحورتوقداليسار،

تاريخ.الهند،؟الهندانظر:

منوتمتدالذراعمنتؤخذادطولدقياسوحدةالهئدارة

قديماالذراعاستخدمتوقد.المرفقوحتىالإصبعطرف

المسماةالعربيةالذراعتعادل.الصوفيةالأقمشةلقياس

41.1الإنجليزيةوالذراعسم(،6)4أصبعا32الهاشمية

الذراعأماالمتر،من.،49الأسكتلنديةوالذراعالمترمن

الفرنسيةوالذراعالمتر.من.،96تعادلفإنهاالبلجيكية

المتر.من02.1تعادل

نباتكبيرحدإلطيشبهورقىخضرينباتالهئدباء

الإنديز،جبالشرقبرياالنباتهذاينمو.البريةالهندباء

ويعد.العالممنأخرىمناطقفيزراعتهتمتدولكن

ويمتازالبطيء.أوالمتدنىالنموذاتالنباتاتمنالهندباء

أوراقالهبأنالإسكاروليعسمىوالذي،أنواعهأحد
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ملتويةأوراتيذاتأخرىأنواعتوجدبينما،وناعمةعريضة

أحضه5مرالهماأخباتام!أصنهوعاناهذان.مهدبةأو

أسملطات.اأنواعفيمايستحدموعادة،و!حببمستساغ

تبييضهإلىعادةيعمدأضباتاهذامرارةوأضخفيف

فيببعفربعضهاربطهاأوراقهأوبتغطية(لونه)تخفيف

فيجيدبشكلأضباتاهذاينموولاحصدها.قبلحزم

.جوبوأشيتاميناتعلىالهندباءوتحتويالحار.الطقس

البرية.الهندباء:أيضاانظر

تؤ!!ل.وجذورهالأوراقهيزرعنباتالبريةالهئدياء

إمااوتستخدوتحمصفتطجنجدورهأماخضارا.راقهأو

.البريالخسأيضاوتسمىلها.بديلاأوأعهوةامعبمزجها

لجذورها.أجةالشماأمري!!اوأوروبافيتزرعوهي

الجدورع!شتاء،البريةأ!مدباءاأوراثقلبيممو

رألاشم!!ملأىصنادبتكأتحففأالتياشئيحسيةالوتدية

أطتماسكاالقلبويؤك!!الضوء.عنبعيداالخفيفةالتربة

مطبوخا.أونيئااللونالأبيضا

حيثأيضاخضارابوصفهاأوروبافيالهندباءوتزرع

بلجي!صا.فيخصوصا،بشعبيةتتمتع

وأزهاره،المنبسطةبأعصانهالبريةأ!ندباءانباتويتميز

الأبيفر.اأوالورديالأحمراأواشاهيالأزرقاللونذات

التربةذاتالمناطقافيخصوصاالانتشارواسعوهو

الكلسية.

البلادفيالبريالنباتانظر:.المئزرعةالهئدباء

الررعة(.)اممهمدناءالعربية

الهندردويتيسمى.وزنوحدةالهئدردويت

بالهندردويترطلاعشرواثنيمائةيعادلأسذياالإنجليزي

المتحدةالولاياتفيرطل001ويساوي.الطويل

أماالقصير.بالهندردويتيسمىما؟موالأمريكية

ويحتوي.ءكجم.شيساويالمتريالهندردويت

القصيرأما،كجم805.علىأ!وي!!االهندردويت

كجم.36.45علىفيحتوي

دولةرجلام(.359-1)863ارثر،هلدرسون

عاممنالعالمىالسلاحنزعلمؤتمررئيساع!ت،نيلريصاأ

نوبلجائزةعلىوحصعل.م3591عامإلىأم632

عامللبرلمانعضوااختيروقد.أم134عامللحسلام

إلىأم809عاممنالعماللحزبرئيساعملو،أم309

.أم719عامإلىام419عاموم!ء،أ019عام

فيالدراسةوتركجلاسجو.فىفقيراهندرسونأررر

والتحقالحديد،صبفيأجصئكاملاعشرةأضانيةاسن

المهنية.الاتحادبحركة

هئاتبدراسةيعنىالرياضياتمنفرعالهئدسة

الأشكالوهذه.الهند!ميةالأشكالاومواضعرأحجام

والمستطيلاتكالمثلثاتالمستويةالأش!صالتشم!

(.والكراتالمكعباتمثلالبعد)ثلاثيةالمجسمةالأش!صالوا

قياسللهندسةالأولىالاستخداماتتضمنتقد"

نأالدارسينمعظمويعتقد.الأراضيومساحاتأصوا!أ

بشكلالهندسةأسه!امشخدممنههـأوأ!المصري!تقدماء

عميق.رواسع

منلرعالهندسة

بدرامةيعىالرياضيات

ومواضحوأححامهيئات

لىالهند!سية.الألتمكال

المدرسيقومالصورة

إحدىلطلعةتمريرسترح

،الرياضبمديةالمدارس

السعودية.الرليةالمملكة
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يفيضفالعال!ا.عديدةلأسبابالهندسةأهميةتبرز

أشكالأتتخذمثلا،الجليدفندفات.الهندسيةبالأشكال

شكلاتتخذالأرضودودة(الوجوه)سداسيةسداسية

وكثير،الشكلمستطيلةوالمبانيالبيوتوجدرانأسطوانيا،

الأشكالأنوبما.الشكلمثلثةدعائمهاالجسورمن

فهمنامميكونلذلكجانبكلمنبناتحيطالهندممية

الهندسة.عنشيئاتعلمنالوأفضللعالمناوتقديرنا

.عدةمجالاتفيعمليةتطيقاتأيضاللهندسة

الأشكالخواصلفهميحتاجونوالنجارونفالمعماريون

السفنوملاحو.وجذابةآمنةمبانلتشييدالهندسية

الهندصميةالأفكارعلىيعتمدونالفضاءوسفنوالطائرات

يستخدمكما.الصحيحالسيرخطومتابعةلتحديد

والمصورونبالمعادنوالمشتغلونوالمهندسونالمصممون

أعمالهم.أداءفيالهندسةمبادئ

منطقينظامالهندسة

دراسةفيبالغةأهميةذايعتبر.الاستنتاجيالاستدلال

وهذهسلفا.بصحتهامسلمتقاريرمنينطلقوهو.الهندسة

نتائج.إلىلتؤديمنطقيةبصورةترتبالصحيحةالتقارير

الاستدلالفإنصائبةالابتدائيةالتقاريرتكونوعندما

صمحيحة.نتائجإلىدائمايؤديالصحيحالاستنتاجي

بصددأننانفترض؟الاستنتاجيللاستدلالومثال

يمكننا.036هورباعيشكلزوايامجموعأنإثبات

رباعىشكلأيأ-سلفا:صحتهمانعلمبمعلومتينالبدء

.0518المثلثزوايامجموع2-.مثلثينإلىتجزكهيمكن

مجموعأنإلىالتوص!!يمكنناالاستنتاجيوبالاستدلال

زواياضعفأي018*2يمساويالرباعيالشكلزوايا

أدناهد!بأالرباعيالشكلفي.036أيالمثلث

مرر3+2مور+(أم!بالرمزله)نرمزأالزاويةمقيالر

.0518-6مور+5ررم+4م!وكذلك018-

مرر6+5ورم+4!م+3ررم،2!م+601م3ور-إذن

صحيحة،معلوماتمنمنطقيااستدللناأنناوبما

صحيحة.نتيجتناأنمنالتيقنفيمكننا

الاستدلالمننوعينأحدهوألاستنتاجيوالاستدلال

ولإيضاح،الاستقرائيالاستدلالالثانيويسمى

الاستقراء.ان!:.الاستقرائىالاستدلال

نظاماباعتبارهامرتبةالهندسة.ا!لسلمىالتنظيم

ومنبصحتها.مسلمتقاريرعلىمؤسسنظاموهوبدهيا.

نأالاستنتاجيبالاستدلاليمكنالصحيحةالتقاريرهذه

وهذهالأشياء.منبطوائفتتعلقتقاريرصحةعلىنبرهن

هندسية.أشكال،للهندسةبالنسبةالأشمياء

:مكوناتثلاثةمنبدهينظامأيويتكون

.النظريات3-المسلمات-2الحدود-أ

طائفتين:إحدىفىالهندسةحدودتقعالحدود.

مثلالمعرفةغيروالحدود.المعرفةوالحدودالمعرفةغيرالحدود

فيالأساميةاللبناتوهي،والمستويوالمستقيمالنقطة

والمستقيمالنقطةإلىوننظر.للهندسةالمسلميالنظام

التيالصمورولكنتماما،مضبوطةأنهاعلىوالمستوي

فالنقطة.للتقريبإلاهيماأخرىولأشكاللهانرسمها

لهاأبعادلاولكنالفضاءفيموقعاتحتلمثلا،الهندسةفي

المنقوطةولكن.عرضلهوليسطوللهوالمستقيم،البتة

وكذلكأبعادا،تتخذأنبدلاالورقةعلىالنقطةتمثلالتي

عرضا.لهفإنرفيعاالمستقيميكنمهما

حدودلتعريفالمعرفةغيرالحدوداستخدامويجوز

أدناهالمبينةبأورمزهاأبا!لستقيمةالقطعةفمثلا،.أخرى

من%تتكونالتيالنقاطمجموعةأنهاعلىتعريفهايمكن

ب(.)1بأالمستقيمعلىبوأبينالواقعةالنقاطوجميع

الجزءأنهعلىتعريفهيم!ش!ورمزهبأالنت!عاعوكذلك

تقعالتيالنقاطوكلأالنقطةيحتويالذيبأالمستقيممن

.بعليهتقعالذينفسهالخطجانبفي

نسلمتقاريروهيالفرضياتأيضاتسمىالمسلمات

لإحدىوكمثال.برهاندوننقبلهاولذابصحتها

يوجدمنفصلتيننقطتينلكلالتقرير:لديناا!سلمات

يحويهما.فقطواحدمستقيم

إقليدساللإغريقيالرياضياتعالماستحدثولقد

كتابهفىالهند!حيةالمسلماتمنمجموعةأولوطور

يشكلالكتابهذاوأصبح..مقالرالغالقرنفيالعناصر

منالثلاثينياتحتىالهندسيةللكتبالاساسيةالقاعدة

اللأمريكيالرياضيقدم،ام329عاموفي.العشرينالقرن

.المسلماتمنمنقحةمجموعةبيركوف.د.ج

بالاستدلالصحتهاإثباتيمكنتقاريرالنظريات

علىيتمالنظريةصحةلإثباتوالنهإلمتبع.الاستنتاجي

مسلمةأوتعريفإلىإحالةعلىخطوةكلتشتمل،خطوات

مسبقا.معطاةأخرىمعلوماتأوبرهانها،سبقنظريةأو
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قب!منناقشناهالذيالتقرير،النظريةعلىالأمثلةومن

.036الرباعيالشحلزوايامجموعأنعلىلنصالذي

رباعيشكلأي:المسلمةإلىنشيرالنظريةهذهوكبرهان

سبقاكتيالنظريةإلى!ذلكو،مثلثينإلىتجزئتهيمكن

.0851المثلثزوايامجموعبرهانها

الهندسيةالأشكالخواص

ياتوالنف!إالمهمةالمسلماتمنالعديدتتناول.التطابق

المتطهابقة.الأش!صالباالمتعلقةالحقائقمنالعديدالهندسية

أعتم!!انفسلهاالتيالأشكالاهيالمتطابقةوالأشحال

فىمجالاتعدةفيأهميتهالتطاب!تولمفهوم.والحجم

نصااقعلىالسياراتتصنيععند،المثالسبيلفعلى.الحياة

ذاتهازالص!إمنللسياراتالواقيةالمصداتفإنواسع

تخميعالعماليستطيعظنمتطابقةتكنلملوإذ،متطابقة

.بكفاءةالسياراتمنالطرازذلكمقدمة

المستقيمةالقطعهىالمتطابقةالأشكالأنواعوأبسط

أصش!ولانفعمرلهاالمستقيماتكلأنوبما.المتساويةوالزوايا

أغطعاأنهاعلىتعرفالمتطهابقةالمستقيمةالقطعفإن

أنهمازاويتينعنودقول.لالصواالمتساويةالمستقيمة

،أدناهالرسمايبينوكماواحدا.قياسهماكانإذامتطابقتان

عصسالزاويةلقهـتماأدخفالزاوية،المتالمحبيلعلى

أخطابقاعلاقةعنوللتعبير!.45منهماكلقياسإنإذ

.عصسورهـ-!جدبلهانرمزهذه

فيدصلإ-هفبهـ

رؤوسبينتناظراننشئأنعلينامثلث!تتطابقلإثبات

أضلاعبينوكذلك-الأضلاعالتقاءنقاطأي-أشلثينا

رؤوسبينتقابلانجدأنعليناأخرىبعبارة.المثلثين

وال!ضلاعالمتناظرةالزواياتتطابقبحيثالمثلثينوأضلاع

لديناأدناهوهـدجى،بأألمثلثينافيأنهافترض.المتناظرة

دو،-بب!هـ،-أ!و،!-!!-ررد،برر

طوليعني!الرمزحيثهـو-أ!،هـد-أب

نأإلىنخلصأنيمكنث!اومنأب(.أالمستقيماقطعة

هـدو.-5!أب5متطابقانهـدو،!أبالمثلثين

الشروطتحددبعيمهاونظرياتمسلماتأكوهنا

الضروريمنفليسأسذا.المثلثاتلتطابقوالكافيةالضرورية

مثلثينفيالمتناطرةوالأضلاعالزواياكلتطاب!ىبياندائما

تنص،المثالسبيلفعلى.متطابقانالمثلثينأنلإثبات

هـدرء!خ

كانإذاأنهعلىبينهماالمحمورةوالزاويةالضلعينمسلمة

لضلعينمطابقينمث!ثفيبينهماالمحصورةواشاويةضلعان

المثلثانهذانكاناخر،مثلثفيبينهماالمحصورةوالزاوية

التطابقتعريفالممكنمنأنهمنالرغموعلى.متطابقين

الهندسةفيالتطابقدراسةمعظمفإنالمثلثاتعدالأشكال

.المثلثاتلتطابقمكرس

مثالآأدناهكهـز!،بأالمثلثانيعطي.التماثل

وطولهوحدقيتيساويهـزأنلاحظ.الأش!!الأخماث!

لذلكونرمز.واحدةوحدةيساويالذي!طوأ!ضعف

،!أ2-هـكفإنذلكإلىوبالإضافةب21-هـزب

-أورفإنالرسممننرىوكماوأخيرا.!ب2زبم-

أخرىبعبارةأي،ك!-خ!!،ر!-ب!هـ،!

متناسبة.المتناظرةوالأضلاعمتطابقةالمتناظرةالزاويات!ضن

تتساوىعندمامتناسبةإنهاماش!صلأضلاععننقول

تسمىالنسبةهذهوقيمة.المتناظرةالأضلاعب!تالنسب

ثابتفإنكهـز،بجأوللمثلثين.التناسبثابت

هـزك-5جبأ5ونكتب2.يساويالتناسب

عنونقول.كهـزوج،بأأطثلثينابينالتماثلعنللتعبير

الأضلاعكانتإذامتماثلانأنهماهندسيينش!طينأي

متناممبة.لهماالمتناظرةواشوايامتطابقةأ!ماالمتناظرة

ح!!ك

فالخرائط.عمليةتطبيقاتعدةالتماثلولمفهوم

مفهومعلىتعت!د،المثالسبيلعلىرسمابمقياسالمرسومة

والصورالرسوموتكبيرتصغيرفيالحالهو،كماالتماثل

أغوتوغرافية.ا

الأساسيةالهندسيةالإنشاءاتبعض

كبيراهتمامعلىالإغريققدماءعهدمنذالناسظل

تقليدالإغريقأر!ىوقد.الهندمميةالأشكالإنشاءبوسائل

الهندسية.الأش!!اللرسمفقطوالمسطرةالفرجاراستخدام

الأداتينهاتينبامشخدامالتاليةالإنشاءاتتنفيذويمكن

فقط.
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الزاويةتنصيفنريدأننالنفرض.الزاويةتنصيف

سنضعمتساو!ن(.قسمينإلىتقسيمها)أيأدناه!مأ

الزأويةضلعييقطعقوساارسمثممالنقطةعلىالفرجار

المسافةنصفمنأكبرفتحةالفرجارافتح.ص،سعند

قوساوارسمسالنقطةعندالفرجارسنضع.ص،سبين

النقطةصعندالفرجارسنضعثم%.مأالزاويةداخل

عندالأولالقوسليقطعجىماالزاويةداخلقوساوارسم

!مأالزاويةينصفالشعاعهذا.نمالشعاعارسم.ن

جى.منوررأمنورمتطابقتينزأويتينمنشئا

صم

أبالمستقيمةا!ةلتنصيف!تتيمة.قطعةتنصيف

.!القطعةطولنصفمنأكبرفتحةالفرجارافتح،أدناه

أبالقطعةفوققوساوارسمأعندالفرجارسنضع

وضع!سنمعنفسهاالعمليةكررثممنها،أسفلوآخر

باتنصفعالنقطة.صسالخطارسم.بعندالفرجار

.بأيعامد3-صالمستقيمفإنذلكوفوق

إنشاءنريدأننالنفترض.مستقيمعلىعمودرسم

عليه.تقعالتيجالنقطةعندبأالمستقيمعلىعمود

قوسينوارسمجعندالفرجارسنضعأدناه(.الرجس)انو

كنقطتيص،سوبالمستخدامص.،سعندبأليقطعا

فيمثلماصسالمستقيمةالقطعةنصفطرف،

العمودهوم؟المنصفالمستقيم.أعلاهالمقدمةالتوجيهات

.جعندجمهعلى

خارجدنقطةمنبأالخطعلىعمودولإنشاء

-أيقطعقوساوارسمدعندالفرجارسنضع--أ

ذلكبعدثم*ص،سالنقطينعند(أدناهالرسمفي)كما

7مالمستقيم.ممنتصفهاعلىلتحصلصسنصف

أ-.يعامد

الهندسةأنواع

فقد.طرقعدةعلىالهندسةدراسةمجاليشتمل

المسلماتمنأنطلاقاإقليديةلاأوإقليديةالهندسةتكون

نفسهاالمسلماتتستخدمالتحليليةوالهندسة.المستخدمة

طرائقتوظفولكنهاالإقليديةالهندسةتستخدمهاالتي

التيالهندسةفروعأما.الهندمميةالأشكاللدراسةجبرية

هندسات!يهركيبية.فتسمىالجبرأساليبتستخدملا

قدمهاالتىالمستلماتعلىتقوم.الإقليديةالهندسة

لاحقااشتقتمسلماتوعلىالعناصركتابهفيإقليدس

إلىالإقليديةالهندسةتقسيمويمكن.إقليدسمسلماتمن

الهندسةوتختص.مجسمةوهندسةمستويةهندمعة

البعدينذاتالأشكالبدراسة(المسطحة)الهندسةالمستوية

الرباعيةوالأشكالوالمثلثاتوالزواياالمستقيماتمثل

بدراسةفتتعلقالفراغيةأوالمجسمةالهندسةأماوالدوائر.

تشمل.أعلاهالمبينةكتلكالثلاثيالبعدذاتالأشكال

وتماثلتطابقالإقليديةالهندسةفيالمدرو!مةالمواضيع

المستقيماتوخواص،الأخرىالهندسيةوالأشكالالمثلثات

الدوائرخوأص،الأخرىالمواضيعومن.والمتعامدةالمتوازية

.الأشكالوحجوممساحاتوقياسوالكرات

اير!،)ء

إ!!ير2،!

ى!!لأ\!!ى

،مكعب

محروطي

ئحطسطوأأ

يكرو

هري
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مسلمةهيالإقليديةالهندسةمسلماتأهموإحدى

وأالخامسةإقليدسبمسلمةأيضئاوتعرفلإقليدسالتوازي

تقعلانقطةمن:هيصياغاتهاوإحدى،التوازيبديهية

بتلكيمرواحدمستقيمرسميمكنمعلوممستقيمعلى

الرسمفيلفالمستقيم.المعلومالمستقيمويوازيالنقطة

يوازيالذيالوحيدالمستقيمهو،المثالسبيلعلىأدناه

.نبالنقطةويمربأالمستقيم

نأتلتولقرونإقليدسعهدمنذالرياضيونحاول

مسلماتلقيةمنإثباتهايمكنالتوازيمسلمةأنعلىيبرهنوا

اكتش!،الميلاديعشرالتاسعالقرنلعدولكن.إقليدس

إلىالاكتشافهذاوأدى.ممكنغيرذلكأنالرياضيون

بمسلماتالتوازيمسلمةفيهااستبدلتهندمحيةنظمإيجاد

اللاإقليدية.بالنظمالهندسيةالنظمهذهوتدعى.أخرى

الهندسةمنأساسىنوعهنالكاللاإقليدية.الهدسة

بمسلمةتمستبدلوفيهاالزائدية،الهندسةيدعىاللاإقليدية

مستقيمعلىتقعلانقطةمن:التاليةالمسلمةالتوازي

النقطةبتلكيمرمستقيممنأكثررسميمكنمعلوم

.المعلومالمستقيمويوازي

علىالمستوىيعرفالزائديةالهندسسةنماذجأحدوفى

المستقيمويعرف،دائرةداخلالوأقعةالنقاطمجموعةأنه

،الدائرةمنوترأنهعلى

المستقيماتوتعرف

أنهاعلىالمتوازية

تتقاطع.لاالتيالمستقيمات

علىالذيالشكلوفي

،لالمستقيماتفإناليسار

موازيةتعدكلهاك،م

منبالرغمبأللمستقيم

.سواحدةنقطةفيتتقاطعكلهاأنها

لوباتشيفسكىهندسةأحياناالزائديةالهندسةوتسمى

الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةفياكتشفتإنهاإذ

لوباتشيفسكي.نيكولايالروسيالرياضياتعالمبوساطة

يدعىإقليديةاللاالهندسةمنأخرأساسينوعوهناك

اكسلمةاورازيبمسلمةفيهاتهتبدلالناقصيةالهندسة

رسميمكنلامعلوممستقيمعلىتقعلانقطةمن:التالية

أخرىبعبارة.المعلومالمستقيميقاطعلامستقيم

الناقصية.الهندسةفيلهاوجودلاالمتوازيةالمستقيمات

علىا!لستقيمنعرفالناقصيةالهندسةنماذجأحدوفي

يأهيالعظمىالدائرةحيث،الكرةعلىعظمىدائرةأنه

الدوائروكل.متساويينجزأينإلىالكرةتخصفدائرة

تتقاطع.الكرةعلىالعظمى

اليسارعلىالتيالكرةفي

دببأالعظمىالدائرة

العظمى!الدائرةمعتتقاطع

وتسمىأ.ص!س

أيضا،،الناقصيةالهندسة

إنهاصإذريمانهندسة

أغرنامنتصففيتطورت

الألمانىالرياضياتعالميدعلىالميلاديعشرأضاسعا

.ريمانبرناردفريدريكجورخ

والمبادئالأشكالاممتخداماتأهمأحدأنوبما

نوعأينتساءلأنفلنا،الطبيعيالعال!اوصفهوالهندسية

النموذجيقدم-اللاإقليديةأمالإقليدية-الهندسةمن

اللاإقليديالتناوليكونحالاتفهنالك.لذلكالأفضل

انظر:.لأينشتاينالنسبيةنظريةمثللها،ملاءمةأكثر

والهندسةالبناءمثلأخرىحالاتوهنالك.النسبية

إقليدية.بويقةتناولهاالأفضلمنيكونوالمساحة

الهند!يةالخواصلدرالمةطريقة.التحليليةالهندسة

الهندسةوتهتم.الجبريةأ!سائلابا!شخداملللأش!ط

بمالإقليديةالهندسةبهاتهتمالتيذاتهابالمواضيعالتحليلية

.النظرياتمنالعديدلبرهانأيسرتتئطرقاأنهاغير

التفاضلوحسابالمثلثاتحسابفيمهمادوراوتلعب

والتكامل.

يظهركالذيإحداثيانظاماالتحليلةالهندسةتستخدم

النظاميسمىالذيالنظاموهذا.أدناهالشكلفي

.المستوىفىمتعامدينأعدادخطيمنيتكونالديكارتى

المستوىفيالهندسيةالأشكالفيالنقاطموقعويحدد

.ص،سالأعدادخطيعلى)عددين(إحداتينبإعطائها

النقطةموقعيحددوهوالسينيالإحداثيسويسمى

يحددصبينما(الأفقيالأعداد)خطسلمحوربالنسبة

لمحورصبالنسبةالنقطةموقعالصاديالإحداثيويسمى

(.الرأسيالأعداد)خط

فيأللنقطةالإحداثيالزوجفإن،المثالسبيلوعلى

علىتقعأالنقطةأنيعنيوهذا(.1)2،هوأدناهالشكل

واحدةوحدةبعدوعلىصمحوريمينعلىوحدتينب!لى

الشكلفإنهذابمإلىوبالإضافة.مباشرةسمحورقفو

هنالكوإحداثياتها.د،،!،ب:أخرىنقاطايئلهر

(ص،)سالمرتبةوالأزواجالمستوىنقاطبينأحاديتةابل

ال!حداثيين.المحورينىى
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)5-،

بوساطةالهندسيةالأشكالوصفويمكننا

تكونالتيالنقاطتمثلجبريةمعادلاتبتكوينالإحداثيات

العديدلها2-ص+س2المعادلةفمثلا.الأشكالتلك

6(،،2)-مثلص(،)سالصميغةعلىالحلولمن

رسمناوإذا2(.-،2)،(1،0)،2(،0)،(1.4)-

تقعفسنجدهابينهاوصلناثمإحداثيبيانعلىالنقاطهذه

مستقيم.خطعلى

المعادلة.لحلولبيانيارسماالسابقالشكلويوضح

إحداثياتلهاالمستقيمعلىتقعص(،)سنقطةأي

منزوجأيوكذلك2،-ص+س2المعادلةتحقق

المستقيم.علىيقعالمعادلةيحققص(،)سالأعداد

بهاالخاصةمعادلاتهاأيضاالأخرىالمستويةوللأشكال

هذهومن.إحداثىنظامعلىبيانيارسمهاويمكن

منأنواعوهي،انحروطيةالقطوعنذكرالأشكال

معالخروطيةالأشكالتقاطعتنئكلنالمنحنيات

والقطوعالناقصةوالقطوعالدوائرومنهاالمستويات

المكافئة.

تاريخيةنبذة

بالتحديدتعرفلا.الأولىالهندسيةالأشكال

قدماءسجلاتتبينولكن.للهندسةالأولىالبدايات

مبادئببعضدرايةعلىكانواأنهموالبابليينالمصريين

أفكاراالمصريونطورولقد.عام5).00قبلالهندسة

الأراضيحدودتخططلإعادةاستخدامهايمكنهندسية

أيضاالمصريونالممتخدمكما،السنويالنيلفيضانبعد

.الأهرامبناءفيالهندسة

مثلذلكفيمثلهم-البابلييناهتمامانصب

كطردتى؟للهندسةالعمليةالتطبيقاتعلى-المصريين

كان.ومحمفالأراضيالبناءفياللازمةالقياسات

لاحقاأبانتهاالتىبالأفكاردرأيةعلىأيضاالبابليون

.فيثاغورثنظريةذلكفيبمامحددةهند!ميةن!يات

نظرية.،فيثاغورث:انظر

طاليسالإغريقيينللفيلسوفينكان.الإغريقهندسة

الميلادقبلالسادسالقرنخلالعاشااللذينوفيثاغورث

الفضلويرجع.الهندلممةفياللاحقالتطورفىكبيرتأثير

أما.لنظريةاستنتاجيبرهانأولتقديمفيطاليسإلى

مدرسةأنشأفقد،الرياضياتبأبيلقبالذيفيثاغورث

بصياغةقامكماكبير،بتوسعالرياضياتفيهادرست

اس!ه.تحملالتيالنظرية

منأولالإغريقأصبحالميلادقبلالرابعالقرنوفي

تطبيقاتهالمجردوليس،نظريمنطلقمنالرياضياتدرس

إلىكبير،حدإلىالتركيزفىالتغيير،هذاويرجع.العملية

فىوتلاميذهأفلاطونالإغريقيالفيلسوفتأثير

فىديمومةالأكثرأفلاطونإلممهامأما.الأكاديمية

الاستدلالاستخدامعلىإصرارهفهواشياضيات

كانوقد.الهندسيةالنظرياتإثباتفيالامستنتاجي

الرسوماتمنبدلأالمنطقاستخدامبضرورةيجادل

يمكنالحواسإنإذ،الهندسيةالنظرياتلإثباتالمحسومعة

وضعالميلاد،قبلالرابعالقرنوخلال.خداعها

لنظامالأسم!،جليةبصورةأرسطو،الإغريقيالفيلسوف

الاستنتاجي.للامشدلالبدهي

اسمهيرتبطالذيالقديمالإغريقيالرياضياتعالمأما

قبلالرابعالقرنففي.إقليدسفهوبالهندسةغيرهمنأكثر

النموذجالعناصركتابهفيإقليدسقدمالميلاد.

وإيرادهالحدود،بتعريفهمسلميلنظامأمملاسيكيا

منالمئاتلإثباتالمسلماتاستخدامهثم،المسلمات

عالماكتشفالميلادبمقبلالثالثالقرنوخلال.النظريات

وحجوممساحاتلإيجادطرقاأرخميدسالرياضيات

الخروطية.الأشكال

الذيإقليدسبعدأحديستطعلم.والهندسةالعرب

غيرأسامميا.شيئاالعلمهذاعلىيزيدأنالهندسةعلمدون

بهااهتمواإنهمإذبمالهندسةعلىأفضاللهمالعربأن

الضياعمنحفظوهاثمالأخرىالشعوبأهملتهاحينما

باكر.زمنفيالأوروبسوناولوها

عرفوافقدوشرحوها،الهندسةقضايافيالعرببرع

سطحمنالخرائطفنقلواومارسوهفيهوألفواالكرةتسطيح



الهندسة164

إلىالمس!إلمستويومن،المستويالسطحإلىالكرة

العمليةبالناحيةالعرباهتمامكانولقد.الكرويالسصح!

ومن.النظريةبالناحيةاهتمامهممنأكثرالهندسةمن

العالمالهندسةفيكبيرةمنزأسةاحتلواالذينالعربالعلماء

أشهرومنأم(480هـ،44.)تالبيرونيالمسلمالعربي

الخطبخواصالدائرةفيالأوتاراستخراجكتاب،كتبه

القرنفيالكاشيالدينغياثاستطاعكمافيها.ا!لنحني

إلىالدائرةمحيطنسبةيستخرجأنالميلاديعشرالخامس

دقيقا.حساباويحسبهاقطرها

نصيرالمسلمالعربيالعالمقامالمثلثاتحسابوفي

المعارفبتنظيمأم(272هـ،672)تالطو!يالدين

الفلك.علمعنمستقلاجعلهثم،المثلثاتبعلماالمتعلقة

،الانعليههوماعلىالمثلثاتعلمكانلماالعربولولا

وممن.منظمعلميبشكلوضعهفيأغضلايرجعفإليهم

عبداللهأبوالمسلمالعربيالعالمأيضاالمثلثاتعلمفياشتهر

أولوهوم(.929هـ،731)تالبتانيجابربنمحمد

الوفاءأبيم!صانةوتبدو.التمامللظلجداولوضعمن

واضحة،المثلثاتفىم(899هـ،388)تالبوزجاني

عرفوكذلك،الجيبجداوللحسابطريقةأوجدفقد

.المثلثاتفيالصلات

بداياتإرجاعيمكن.الحديثةالهندسةبدايات

ذلكففي،الميلاديعشرالسابعالقرنإلىالحدشةالهندسة

عليهكانعماالرياضياتعلماءب!تالاتصالازدادالوقت

ديكارترينيهالفرنسيانوشرع،أفلاطونمنذوقتأيفي

بالهندسةلاحقايعرفصارفيماالعملفيدوفيرماوبيير

التحليلية.

فيالتحليليةالهندسةمبادئديكارتأوضحولقد

فيرمامدخلكانبينماأم،637عامالهندسةكتابه

لمفيرماأنوبما.الحديثةالتحليليةللهندمعةأقربللهندسة

إلىالفضليرجعونالناسمعظمفإنأعمالهبنشريقم

التحليلية.الهندسةاكتشاففيديكارت

التا!عالقرنمطلعفي.اللاإقليديةالهندسةنهوض

فريدرككارلالالمانىمنكلاكتشف،الميلاديعشر

نيكولايوالروسيبولياييانوسوألمجريجاوس

مستقلةبصورةكلاللاإقليديةالهندسةلوباتشيفس!ي

التوازيمسلمةلإثباتمحاولاتهمففيالاخر.عن

برهانتقديمإمكانيةلعدممنهمكلتوصل؟لإقليدس

نموذجكأولالزائديةالهندصعةمنهمواحدكلوقدملها.

اكتشاففض!ماينعسبوكثيرأ.لاإقليديةلهندسة

لأبحاثهنسبةلوباتشيفسكيإلىالزائديةالهند!عة

الهندسةأسرحولمقالتهوبخاصةالمنشورة

أم(.82)9

الهندسةإطارخارجاللاإقليديةالهندسةظلتولقد

ففي.الميلادي!شرالتاصئالقرنمنتصفحتىالتقليدية

معالجةريمانبرناردفريدريكجورجبدأالحينذلك

ناقش،أم485عاملهمحاضرةوفي.اللاإقليديةالهندسة

غيرأشياءدراسةأنهاعلىالهندسةإلىالنظرفكرةريمان

.الفضاءاتمنعددأيفيالأبعادمنعددلأيمعينة

ا!لنحنيةللفضاءاتعامةدراسةللهندسةنظرتهجعلتوقد

ممكنا.أمرالأينشتاينالنسبيةنظرية

عشرالتاسعالقرنفيالرياضيةالاكتشافاتقادت

منها،الهندسةإلىأخرىمداخلتطويرإلىالميلادي

الأشكالخصائصفيتبحثالتيالتحويلاتهندسة

إلىالأشكالتتعرضعندماثابتةتظلالتيالهندسية

ضروبأحدويعنى(.الموضعفي)تغييرمعينةتحويلات

بدراسةالطوبولوجيا،ويسمىالتحويلاتهندسة

أثناءالأشكالتشويهعندتتغيرلاالتيالهندسيةالخصائص

وتستأثر.القولبةأوالمطأوالثنيعملياتإلىتعرضها

فيالبحثيالنشاطمنكبيربحيزأضحويلاتاهندسات

الطوبولوجيا.انظر:.الرياضيات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

مشتركةحقول

الأراضى!حالرياضياتالحر

الملاحةاسقياسااضكاملواالتماضلحسا!

الخريطة

حميدسرأ

قليدسإ

سةسطوالأا

الأوحهالتماي

الحامد

الكرويالحسم

المنحر!الحط

الهسدسيالحط

الأصلاعحماسي

الدائرة

الأصلاعرساعي

الراوية

الديهية

سعشاالمعدا

لحبم-أ

المشهورونالهندسةعلماء

فيتاعورثلريدريككارل،وسب

رينيه،ي!!ارتد

الهندسيةوالإن!ثاءاتشكال

المثلتالسباعي

الأرخميديالمجسمالسداسي

المربعالسطوحالسداسي

المضلعالسطوحالمتعددالمتمكل

المعينالماقصالقطاع

المق!إلدهبيالقطر

المكعبالمكافئالقطع

المستورالهحدسيةالمتكررة

لصمالأصلاعامتواري

وطلمحرا

صلةذاتأخرىمقالات

ط.باي

والمسل!لىالعر!عدالعلوم

ل!ية،فيتاعورت

لقوةا

المساحة

المسطق

النسبية

المجموعاتلظرية
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العمدي.دلتطبيقالعدميةالمعرفةتهيئمهنةالهئدسه

،المنشآتلتصميمالعلوممبادئالمهندلمسونويستخدم

عنيبحثونوهم.المنتجاتأنواعومختلف،والالات

ماوغالبا،الموجودةالمصادرلاستخدامالطرقأفضل

فيمباشردورللمهندس!نكانولقد.جديدةموادينتجون

والموادالعددتشملالتيالحديثةالتقنياتمعظمابتكار

معيشتناتجعلالتيالقدرةومصادرالتقنيةوالأساليب

التقنية.انظر:.أسهل

الأنشطة.منكثيرةنوعياتالهندسةحقلويتضمن

سمدودتشييدبينالهندسيةالمشروعاتتتراوحفمثلا،

وقدالصمغر.متناهيةإلكترونيةدوائروتصميم،ضخمة

وأ،الموجهةالصواريخإنتاجفىالمهندسونيساعد

للمعوقينالصناعيةالأطرافأوالصناعيةالروبوتات

لاكتشافمعقدةعلميةمعداتينتجونكماجسمانيا.

المهندسونويص!م.المحيطاتوأعماقالفضاءفيالمجرات

ويجرون،بالمياهوالإمداداتالكهربائيةالقدرةأنظمةأيضا

منوغيرهاالتلفاز،وأجهزة،السياراتلتحسينالبحث

البيئة،تلوثلخفضيعملونوقد.الاستهلاكيةالسلع

النقلوسائلولجعلبالغذاء،العالميةالإمداداتولزيادة

أمنا.وأكثرأسرع

هندسيتعليمأيهناكيكنلم،القديمةالأزمنةفى

العددوأنتجواالمنشآتالأوائلالمهندسونبنىفقد.رسمي

التدريبيةالمعاهدفتعد،اليومأما.والخطأالتجربةطريقعن
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هندسيمجالأوفرعفيللعملللمهندسينالمتخصصة

مجالفىترشدهموالأداءالجودةقياساتأنكما،معين

العمل.

الهندسةفروع

منذالهندسةفيالتخصصيةالمجالاتمعظمتطورتلقد

الهندسةاختصت،الوقتهذاوقبل.أم075عامحوالي

وأالقنواتأوالجسورأوالطرقأوالمبانيبتشييدمعظمهافي

والتقنيةبالعلومأكثرمعرفةالناساكتسبوحينما.الالعحلحة

بدأ،الميلاديينوالتامععشرعشرالثامنالقرنينخلال

العمل.منمعينةأنواعفيبالتخصصالمهند!عون

نتيجةجديدةهندمميةمجالاتباستمراراليوموتظهر

أصبحت،الوقتنفسوفي.والتقنيةالعلميةللطفرات

مجالاتفهناكتحديدا.أقلالختلفةالمجالاتبينالحدود

منمهندسونيعملماوغالبا،متداخلةجديدةهندممية

ويناقش.المشروعاتفيمعامتعاونينمختلفةتخصصات

منبعضاوكذلك،الرئيسيةالهندسةفروعالتاليالجزء

الثانوية.التخصصيةالمجال!ت

الطائراتتصميمتتضمن.الجويالفضاءهندسة

مهندسوويؤديوصيانتها.وإنتاجهاوالعسكريةالتجارية

القذائفوتجميعإنتاجفيأسامميادوراكذلكالففماء

مهندسوويساعد.الفضائيةالسفنطرزوجميعالموجهة

الاختبارومعداتالهوأئيةالأنفاقبناءفيالجويالفضاء
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يماموحهامقدودايمح!رتجحيعمحط!دىجويفضاءمهندس

ليرئيسيادوراالحويالفصاءمهحدسويؤديآخر.عاملإليهيسظر

الفضائية.والسف!الطائراتإدتاح

اسمفنعلىالتجاربإجراءفييستخدمونهاالتيالأخرى

تحتفيهاالتحكموطرقواتزانهاأدائهالتقدير،المقترحة

ل!تالجويالفضاءأبحاثوتتراوح.الختلفةالطيرانظروف

وأ!ضرأهدأتكونتجاريةطائرةلتصميمااللازمةالمجهودات

تحوليم!ضهاجديدةموادعنوالبحثالوقود،فياقتصادا

القصوىالحرارةودرجاتالعاليةالإشعاعمستويات

الفضاء.فيللطران

علىيجب،وآمنةمتينةمركباتتصميميتمولكي

الدليماميكامبادئيعرفواأنالجويالفضاءمهندسي

لمرورنتيحةالأجسامعلىتؤثرالتيالقوى)دراسةالهوائية

الدينماميكا:نظرا.عملياويطبقوهاعليها(،الهواء

المقاومةعنواسغفهئملديهميكونأنيجب.كماالهوائية

يستخدمونها،التيللموادالأخرىوالخواصوالليونة

هذهمعالتعاملبكيفيةالتنبؤعلىقادرينيكونواأنويجب

بالتعاونالجويالفضاءمهندسوويعمل.الطرانأثناءالمواد

والملاحةالتوجيهأجهزةتطويرفيالكهرباررنالمهندسينمع

تصميمفىالميكاني!صينالمهندسينومع،والتحكم

المهندسينثذلكيساعدونوهم.ملائمةمحركات

.المطاراتخدماتوتخطيطتصميمافيالمدنيين

علىالهندمسيةالتقنياتتطبق.الحيويةالطبيةالهندسة

الحيويالطبمهندسوويطور.بالصحةالمتعلقةالمعضلات

معيتعاونونأنهمكما.والعمىللصمالمساعدةالوسائل

الاصطناعيةوالأعضاءالأطرافلتصميموالجراحينالأطباء

الأجزاءتعوضأوتساعدالتيالأخرىوالآلاتوالوسائا!

الطبمهندسويساعدكما.الجسممنالتالفةأوالمريضة

منبدءا،الطبيةالعددمنكثيرةأنواعإنتاجفيالحيوي

بالليزر،الجراحةإلىالنبضومعدلالدمضعطقياسأجهزة

لإجراءاستخدامهايمكنالضوءمنمركزةأشعةوهي

مهندسيبعضويتخصص.ودقيقةحساسةعمليات

صحةتبينالتيالحاسوبنظملرمجةفيالحيويالطب

غيرهميتعاونكما.معقدةطبيةمعطياتتحللالمريفأو

فيالختصينمنوغيرهموممرضاتوأطباءممعماريين

الاجتماعية.الصحيةوالمراكزالمستشفياتتصميم

والأعضاءالمساعدةالوسائلمواداختياروعند

الحيويالطبمهندلممويفهمأنيجبالاصطاعية،

معاتفاعلهاوكيفيةللمواد،والكيميائيةالفيزيائيةالخواص

فيالرئيسيةالمجالاتأحدوشركز.أيضاالجسمزمع

لايمكنموادتطويرعلى،الحيويةالطبيةالهندسةأبحاث

ماوغالئا.غريبةأجزاءبمثابةوتحونيطردهاأنللجسم

علممبادئعملهمفيالحيويالطبمهندسويستخدم

الكهربائيةالهندسةوكذلكوالطبوالكيمياءالأحياء

الطيةالهندسةانظر:.الميكانيكيةالمواد،والهندسةوهندسة

الحيوية.

الكيميائيةالموادبمعالجةتختص.الكيميائيةالهندسة

لالمشخداماتكبيرةتجاريةب!صمياتالكيميائيةوالمنتجات

الكيميائيونالمهندسونيختصو.والمستهلكالصناعة

منتجاتإلىالخامالموادتحولالتيالكيميائيةبالعمليات

تشييدفيويساعدونويصممونلخطهطهونوهم.نافعة

إنتاجوسائللتطويرويعملونالكيميائيةوالمعداتالمصالع

فيأيضاالكيميائيونالمهندسونويعمل.زاقتصاديةفعالة

والمفرقعاتوالأدويةالزينةأدواتصناعةمثلصناعات

والبلاستيكوالوقودالغذائيةوالمنتجاتوالأسمدة

.بونلصاوا

المعالجةطرقلتحديدمع!ليةاحتباراتيستحدمكيميائيمهندس

المنشآتع!الأفضلالطرقتطمقوسو!ص.وكفاءةاقتصاداالأكثر

.الكبيرةالكي!يائية
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كيفيةيعرفواأنالكيميائيينالمهندسينعلىويجب

ويجب.الكيميائياتمنالكبيرةالكمياتونقلتناول

إلىمادةمنالحرارةانتقالمثلمسائليفهمواأنعليهم

يجبكماوالتبخر.والغازاتالسوائلوامتصاص،أخرى

والتبلورالتقطيرمثلعملياتفييتحكمواأنعليهم

والتكسير.والتجفيفوالترشئوالخلط

مبادئعلىبشدةالكيميائيينالمهندسينعمليعتمد

المهندسونويتشاور.والرياضياتوالفيزياءالكيمياء

والميكانيكيينالكهربائيينمإلمهندسينالكيميائيون

بعضويعمل.والمعداتالمصانعتصميمفيوالصناعيين

فىالبيئةمهندسيمعبالتعاونالكيميائبنالمهندسين

الخطرةالنفاياتمنالامنللتخلصوسائلعنالبحث

الكيميائية.العملياتعنالناجمة

الرئيسية.الهندسةفروعأقدم.المدنيةالهندسة

المشروعاتتنفيذعلىوالإشرافالتصميموتتضمن

والأنفاقوالسدودوالقنواتالجسورمثلالكبرىالإنشائية

معا!لدنيونا!دسونيتعاونكما.بابياهالإمدادونظم

وتتضمن.المبانيأنواعجميعوتشييدثصميمفيالمعماريين

والطرقالمطاراتالاخرىالمدنيةالهندسةمشروعات

وخطوطوالصرفالريوعملياتوالسدودالسريعة

الحديدية.والسككالأنابيب

القويةالإنشاءاتبناءفيالمدنيونالمهندسونويعمل

الملائمةالأخرىواللوائحالبناءأصولتحققالتيوالامنة

مواقعوإعدادمسحعنمسؤولونوهمحولها.لماتماما

يفهمأنيجبكما.الصالحةالموادواختيارالبناء

الجرافاتاستخدامكيفيةكذلكالمدنيونالمهندممون

.الأخرىالتشييدومعداتالاليةوالمجارفوالرافعات

الخصائصدراسةفيالمدنيينالمهندسينبعضيتخصص

ويركز.الأسامماتتصميموفيوالصخورللتربةالفيزيائية

وسمائلإنشاءمتضمنة،المياهمصادرإدارةعلىالآخرون

الكهرومائية،القوىومحطاتوالريالفيضانفيالتحكم

واخرون.الصحيوالصرفبالمياهالإمدادووسائل

فيالتحكموطرقالنقلوسائلبتصميممختصون

فىالمدنيينالمهندسينمنالكثيرويشتغل.المواصلات

العمراني.التطويروبرأمجالمدنتخطيط

واختباروإنتاجبتطويرتختص.الكهربائيةالهندسة

ويصمم.والإلكترونيةالكهربائيةوالمعداتالأجهزة

تنئالكهرباءالتيالمعداتالكهربائيونالمهندسون

تدارالتىالمولدات،المعداتهذهوتتضمنوتوزعها.

،النوويوالوقودوالنفطالحجريوالفحمالمائيةبالقوى

المهندسونيصممكما.والمحولاتالكهرباءنقلوشبكات

والمعداتالكهربائيةألمحركاتويطورونالكهربائيون

الكهربائيةالأحهزةمنالعديديطورولىالكهربائيوناللهندسون

كبيرةبدرحةمكبراتصميماالمهسدسونهؤلاءيستعرص.والإلكترونية

الصعر.متناهيهإلكترونيةلدائرة

الإشعالنظميطورونوكذلك.الأخرىالكهربائية

والمحركاتوالطائراتالسياراتمحركاتفيالمستخدمة

مثلالكهربائيةالأجوةتحسيمانعلىيعملونكما.الأخرى

والمكانسالأغذيةإعدادوأجهزةالهواءمكيفات

لكهربائية.ا

يتخصصونالذينالكهربائيينالمهندسينعلىويطلق

.الإلكترونياتمهندسياسمالإلكترونيةالمعداتفي

أقمارإنتاجفيألمماسيادوراالإلكترونياتمهندسوويؤدي

الصناعيةوالروبوتاتوالحواسيبالصناعيةالاتصالات

القذائففىالتحكمونظموالعلميةالطبيةوالأجهزة

المهندسينبعضويطورالتلفاز.وأجهزةوالراديووالرادار

ووصلاتلأجزاءالرئيسيةالخططالإلكترونياتمجالفي

اللإشاراتتحكمالتىجداالمصغرةا!لدمجةالدوائر

الدارةانظر:.الإدكترونيةالأجهزةمعظمفيالكهربائية

بتصميمالإلكترونياتمهندسيمنكثيرويقوم.المدمجة

خاصة.مهاملتؤديالمعقدةالحاسوبأنظمةوبرمجةوبناء

عبرالرسائلواستقبالوإرسالبعد،عنالاتصالويعتبر

تخصصاتمنكبيراآخرتخصصا،الطويلةالمسافات

السلكيةالاتصالاتانظر:.الإلكترونيةالهندسة

واللاسلكية.

تمئتلوثالتيبالمجهوداتتختص.البيئيةالهندسة

فيها.وتتحكمبالضجيجوالتلوثوالتربةوالماءالهواء

مستوياتلقياسالمعداتالبيئيونالمهندممونويطور

أنواعتأثيراتلتقديرالتجاربلإجراءويقومون،التلوث

تلوثفيالتحكمأجهزةيصممونفهم.الختلفةالملوثات

.المياهمعالجةومحطاتالمياهتنقيةأنظمةويشغلونالهواء

.التلوثمنالأرضلحمايةالتقنياتأيضايطورونكما



الهندسة168

حدادضحقق.صيهأضح!آاوأضلوتابمعيحتصودالبيئيونا!لهندسون

المحل!اتصر!م!أضحلحى!موحإعدتاضلواوالتسر!منالمهحدسالى

الحطرة.

منالتخلصفيمتخصصونالبيئيونوالمهندسعون

ومحصاأتالمناجماوعملياتالمصانعمنالخطيرةالخلفات

.الخطيرةانحلفاتان!:.الاخرىوالمصادرالخوويةالقدرة

غيرالمحلفاتمنالتخلصمواقعتنظيفعلىيعملونوهم

تقنياتعلىبحوثاويجرون،الماضيفيالمتكونةالمأمونة

البجئيونالمهندسودويساه!ا.التصنيعوإعادةللخزنجديدة

اعتماداوأحضرأنظفت!صنقةالصاأمنألواعتطويرفيأيضا

أجاحاالأفضلاالا!متخدامطرتتطويروفيعليها،

معالبيئيونالمهندسونويعمل.الطبيعيةللمصادرومستقبلا

التقنياتتطويرعلىالمناحمومهندسيالزراعيينالمهندسين

وهم.أصلأرضممكنضررأقلتعطياكتيالإنتاجية

بالمياهالإمدادنظمتصميمافيالمدني!تالمهندسينيساعدون

يساعدونكما،التهويةونظمالنفاياتمنوالتحلص

التخلصفيأصوويةاأ!اقةاومهندسيالكيميائيينالمهندمعين

.النفاياتمن

الهندسيالتحليلأساليبتطبق.الصنماعيةالهندسة

الصناعيونالمهسدسونويقدر.والخدماتالبضائعإنتاجفي

لامشخداماتبالنسبةأطمنشأةوكفاءةاقتصاداالطرقأكثر

موقعأ!ناعياالمهندسيختاروقد.والموادوالآلاتالناس

ويختارالموظف!ت،احتياجاتويقدر،الم!!اتبأوالمنشأة

ويخطط،العملساحاتويحطط،والالاتالمعدات

الصناعيونالمهندسونيطوركذلك.العملياتمراحل

الأداء،مواصفاتويعدونالوظيفةوتقويمالتدريببرامج

كما.المستخدمينومنافعالأجورتقديرفيويساعدون

المرتفعةأضكاليف!امث!!مشاكلحلعلىيعملونأنهم

المنئالرديئة.ونوعيةالمنخففهروالإنتاج

لحصأأوتوماتيروبوتتصميمممطالحاسو!يخستحدممناعىمهندلر

البضائإشاحلتحسين،ستمرارأ!اعيولىااطهمدسوديعملماإ

الحواسيبمنالمطورةالرياضيةالخماذختساعد

المنشأةعبرالعملانسيابلمحاكاةالصساعي!تالمهندسين

المهندممونويستخدم.المقترحةالتغييراتتأثيراتوتقدير

التخططفيتساعدالتيالبياناتمعالجةنظمأ!شاعيودا

ماوغالباالمواعيد.قوائموتنطمالخزونومراقبةالمالي

.والإدارةالنفمسوعلمبالاقتصادياتمعرفةعملهميتطل!

وصناعاتأعمالفيالصمناعيونالمهندسونشيعمل

البناءومؤسساتالمصارفتتضمنكثيرةمتموعة

والمستشفياتالحكوميةوالوكالاتوالمواصلات

العامة.والمزسسات

ويحهزولهاحاماتهام!الملراتينصلولىالتعدينمهندسو

الفضةخامسحقعلى)أعلاه(اطهمدسودلمتحر!.ا!ا،ستحدام

المقي.ا!لراع!للح!كعول
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المشاعرفىالمعيصمنفق

فىالمكرمةبمكةالمقدسة

السعوديةالعربيةالمملكة

الهسدسيةالمشروعاتس

لتسهي!!أقيمتالتي

المشاعر.بيرالمرورحركة

المشروعشملوقد

التحصصاتمرالعديد

متضمنة،الهند!مية

الميكاليكيةالهندسة

والإلكترونيةوالكهربائية

والمدنية.

الختلفةالموادتركيبمعتتعام!طا!لواد.هندسة

ويعمل.الختلفةالموادواستخداماتوا!شخداماتهاوإنتاجها

تحسينويحاولون.الفلزيةوغيرالفلزيةبالموادالموادمهندسو

لها،جديدةاممتخداماتويطورونالموجودةالمواد

معينة.بمتطلباتلتفيجديدةموادتطويرإلىبالإضافة

منرئيسيينفرعينالتعدينوهندسةالمناجمهندسةوتعتبر

معبالتعاونالمناجممهندسوويعملالمواد.هندسمة

وتخمينالمعادنترسباتأماكنلتحديدالجيولوجيين

ماالأرضمنالخاماستخراجكيفيةويقررون.كمياتها

علىويجب.كفاءةوأكثرهاالطرقبأرخصأمكن

المدنيةالهندصعةأمعاممياتيعرفواأنالمناجممهندسي

وتهويةالأنفاقلتصميموذلكوالكهربائيةوالميكانيكية

بالمناجم.الخاصةال!لاتواختيارالمناجم

الجسمأطرافتصميم

مهندسويصممهاالصناعية

لأطرافلدائلالحيويالطب

المصابة.الطميعيةالحسم

صورةاليسارإلىويبدو

أماممعدنىوركىمفصل

السيسيةبالألتحعةصورة

وتوضحالصيعي.اللمفصل

اليسارأشصىفيالصورة

وهوالحيويالط!!ه!س

فيالإجهادتأثيراتيختر

اصطساعية.قدم

!!ئن!

؟ينزر

زدبرىشع

؟يم!ك!،بر

!ئي!ص!

!!

!ووجمع!ثح!

خاماتهامنالفلزاتفصلالتعدينهندسةوتعالج

التعدينمهندسوويقوم.للاستخداموتجهيزها

ويطوروتنقيتها.خاماتهامنالفلزاتبفصلالاستخلاصي

إلىالنقيةالفلزأتلتحويلطرقاالفيزيائيالتعدينمهندسو

علم.،الفلزاتانظر:بها.يستفادنهائيةمنتجات

إنتاجفىالآخرينالموادمهندسيبعضويتخصص

والبلا!شيك.الصيراميكمثلالاصطناعيةالموادواستخدام

فىالموادمهندسوويساعد.البلاستيك،السيراميكانظر:

الحيويوالطبالجويللفضاءجديدةموادتطوير

يتعاونكما.النوويةوالمجالاتوالإلكترونياتوالإنشاءات

والصناعيينالكيميائيينالمهندسينمعالموادمهندمعو

الموادتحولالتيالمعقدةالعملياتتشغيلفيوالميكانيكيين

نهائية.منتجاتإلىالخام
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اطهحدسودويشترك.هوافيتوربيرلصمصأيقومميكانيكىمهندس

صيمهاترإلىتصميمهام!الآلاتت!ويرمراحلحميعديالميكاسي!جولى

المهائي.

نيكيةالمي!ظالقدرةإنتاجتشمل.الميكانيكيةالهندسة

كافةالميكانيكيونالمهندسونيصممواستخدامها.ونقلها

ويبنونيطورونوهمويختبرونها.ويشغلونهاالالاتأنواع

والوقودوالنفطالبحارمنالقدرةتولدالتيالمحركات

أيضاويبنونويطورون.للطاقةأخرىومصادرالنووي

متضمنة،القدرةتستخدمالتيالالاتمنكثيرةأنواعا

ومعداتالالاتوعددوالسياراتوالتهويةالتدفئةمعدات

فيالميكانيكيونالمهندسونويشترك.الصناعيةالعمليات

النموذجإنشاءمن:الآلاتتطويرمراحلمنمرحلةأية

العمالوتدريبالصئ!تامةالالةتركيبإلى،التجريبي

يستخدمونها.الذين

صناعاتفيالميكانيكيونالمهندسونيعملكما

وجميعوالنقلالعامةوالخدماتالقدرةتوأجدمثل،عديدة

علىالميكانيكيينالمهندسينمنكثيرويركز.التصنيعأنواع

منجديدةأنواععلىالطلبلأنوالتطوير،البحث

المي!!اني!جونالمهندسونويشتركمستمرا.يزالماالآلات

كلما،الأخرىالهندسةفروعجميعفيالأحوالمعظمفي

منقطعةأوأوجهازآلةتحس!تأواختراعإلىالحاجةدعت

.التجهيزات

النوويةالطاقةواستخدامبإنتاجتختص.النوويةالهندسة

معظمويصمم.المشعةوالموادالإشمعاعيةالطاقةواستخدامات

تولدالتيالنوويةالقدرةمحطاتالنوولينالمهندسعين

كليشناولونوهموتشغيلها.بتشييدهاويقومونالكهرباء،

الوقودمعالجةمن:النوويةأطاقةاإنتاجمراحلمنمرحلة

المفاعلاتعنالناتجةالمشعةالنفاياتمنالتحلصإلىالنووي

،الأمانامعاييروتطبيقتحسينعلىأيفماويعملون.النووية

النووية.الطاقةنظممنجديدةأنواعوتطوير

ويساعد.نوويةقدرةلمحطةمرحصيةتح!-عرفةيرافنوويمهندس

منوالتحلصالموويالوقودمعالحة!يأيضاأصووجموداالهمدسود

الإلتحعاعية.اصماياتا

المحركاتوتصميماببناءالنوويونأطهندسونايقومكما

ويطورون.الفضائيةوالمركباتوالغواصاتللسفنأضرويةا

الإشعاعيةللطاقةوالعلميةأطيةواالصناعيةالامشخدامات

فياصنووييناالمهندسينبعضولتخصص.المشعةوالمواد

التيالأجهزةتلك،الجسيماتمعجلاتوتشييدتصميم

عناصرإيجادوفىللذرةالعلميةالدراساتفيتستخدم

تطويرفياخروننوويونمهندسونلتخصصكما.جديدة

فيدوراأيضاالنوويونالمهندسونويؤدي.النوويةالأمعلحةا

.الإشعاعحجبومعداتوال!ساشفاتالمشعةالمصادرتطوير

المهمدسينعملمعالنوولينالمهندسينعمليتداخلماوغالبا

المواد.ومهندسيوالميكانيكيينوالبيئي!تالكهربائي!ت

أكثرعلىبالذاتتركز.الأخرىالتخصصيةالمجالات

الفروعتتيحهمماأكثرالهندسةمنمحددةمجالاتمن

هامة.تخصصاتبضعةالجزءهذاويصف.الرئيسية

عملويتضمن.بالصوتلختص.الصوتهندسة

هادئة،لجعلهاوالغرفالمبانيتصميمالصوتمهندسي

قاعاتفىوالمومعيقىللحديثللا!شماعالظروفوتهيئة

الماصةوالموادالتقخياتوتطوير،والصالاتالاستماع

الضجيجي.التلوثلتخفيضللصوت

المزرعةمبانىتصميمتتناول.الزراعيةالهندسة

صيانةومشروعاتوالريالتعريةوكبعالزراعيةوالالات

ونقلبمعالجةأيضاالزراعيونالمهندسونويختص.الأرض

الزراعية.المنتجاتوخزن

الحاسوبوتحسينتطويرتتضمن.الحاسوبهندسة

الحاسوبية.المعلوماتوشبكاتوالطبعالتخزينووحدات
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لتلائمالحواسيبنظممعالمالحاسوبمهندسوويصمم

خاصة.عمليات

وإصلاحوإنشاءبتصميمتختص.البحريةالهندسة

علىالبحريونالمهندسونويعمل.والغواصاتالسفن

الموانئ.تسهيلاتتطوير

أنواعجميعوإقامةتصميمتتناول.المحيطاتهندسة

مهندسىنتاجويشمل.المحيطاتفيالمستخدمةالمعدات

عنالبعيدةالمنشاتمنوغيرهاالزيتتجهيزاتالمحيطات

الأمواجكواسرونظم،البحريةالبحثومعداتالشاطىء

الشواطئ.تعريةمنعفيالمستخدمة

ونقلوخزنبإنتاجتختص.)البترول(النفطهندسة

مواقعالنفطمهندسوويحدد.الطبيعيوالغازالنفط

تكونوسائللطويرويحاولونوالغازيةالزيتيةالروأسب

.والاستخلاصللتنقيبكفاءةأكثر

المستخدمةوالعملياتبالالاتتختص.النسيجهندسة

والاصطناعية.الطبيعيةوالأقمشةالأليافمنكلإنتاجفما

منسوجاتتطويرفىأيضاالمجالهذامهندسوويعمل

ومحسنة.جديدة

النقللجعلالمبذولةالمجهوداتتتضمن.النقلهندسة

المهندسونويصمم.كفاءةوأكثراقتصاداوأكثرأماناأكثر

السبلويطورونالنقلوسائلأنواعجميعالمجالهذافي

المرور.مشاكلمنللحدالمرتبطةالميسرة

تاريخيةنبذة

البشريةوبراعةلمهارةسجلبمثابةالهندسةتاريخيعد

قام،التاريخقبلماأزمنةفيوحتىالعصمور.مدىعلى

التيالأشياءمنأساسيةهندسيةتقنياتباسشنباطالناس

العصياستخدمتفمثلا،.الطيعةفيلهممتاحةكانت

جذوعواستخدمت،الكبيرةالصخورلرفعكروافعالمتينة

تطوروكان.الثقيلةالأحماللتحريككمدلفناتالشجر

الجهودمنجديدةموجةبمثابةالحضارةونموالزراعة

للفلاحة،معداتالشعوبابتكرتفقد.الهندسية

الأولى.المدنوبنت،محكمةللريشبكاتوصممت

القرنخلالالعملاقةالمصريةالجيزةأهراماتتشييدويعد

الهندسيةالماثرأعظممنالميلادقبلوالعشرينالسادس

رومامدينةوفي.الأهراطتانظر:.القديمةللعصور

الكبيرةالاصطاعيةالقنواتالمهندسونبنى،القديمة

القرنفترةوخلال.الطرقمنواسعةوشبكاتوالجسور

الصينسورأجزاءمعظمالصينيونأقامالميلاد،قبلالثالث

العظيم.الصينسورانظر:.العظيم

مدقييالطرقتقاطعاتأحدالصورةفييظو.الوقتقاطعاتفيوالأنفاقالمعلقةالحسوربإنشاءالمدليونالمهندسونيقوم.الطرقهندسة

السعودية.العربيةبالمملكةالرياض
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البسيصهآالآلاتالأوائلالمهندسوناستخدم

وخلاأ!والمحور.والعجلة،والإس!ت،المائلكالمستوى

ب!تالفترةفياستمرتالتيالأوروبيةالو!عطىالعصمور

الخترعونطور،الميلاديينعشروالسادسالخامسالقرن

ولقد.والحيوانالرياحوقدرةالمائيةالقدرةأضسخيرالالات

الآلاتمنجديدةطرزالت!صارشىالرغبةنموصماعد

فيالصناعيةالثورةقيامعلىللطاقةجديدةومصادر

افورة:انظر.الميلادي!توالتاسئكشرعشرأضامناالقرلين

الصناعية.

أصناعية.اأضورةاخلالبسرعةالمهندمع!توتومئرور

المهندسبوساطةالبخاريةللآلاتالعمليالتطويرأدىفقد

أخامناالقرنمنأحشيمياتافيواطجيمصرالأسكتلنديا

عنوالصناعةالسقلفيجذريةثورةإلى،الميلاديعشر

وقد.وكافرحيصقدرةمصدرعلىالحصولطريق

بالموادالمهندس!تالجديدةالحديدصناعةتقنياتأمدت

والسفن.الجسورولبناءوالعددالآلاتلتحس!تاللازمة

الحديديةأسمككواتأ!اامنالعديدتشييدتمكما

أسامية.االصناعيةالمدنلربطوالقنوات

خلالتتطهورأ!مدسةامنمتميزةفروعبدأتلقد

مدنيمهدسللمصطلحامعتخدامفأول.الصناعيةالثورة

سعميتون،جونبواسطةأم،075عامحوافيفيكان

الميكانيكيونالمهندسونوبزغ.البريطانيالمهندس

الحاجةظهرتكما،الصناعةآل!تفيكمتخصصين

والوقود.بالمعادنللإمدادوالتعدينالمناجملمهند!ي

فيالتطورأوجدعشر،التاسععالقرنأواخروبحلول

الكيميائية،العملياتفيوالتقدمالكهربائيةالقدرة

تألعميمم!وبدأ،والكيميائيةالكهربائيةالهندسةمجالات

يزدادالمهندسينعلىالطلبأخذ!صما،المهنيةالمدارس

باطراد.

المهندس!تعددأخذالميلاديالعشرينالقرنوفي

.دم!إالتو!ئلشكلفىالهندمسيةوالتخصصات

والليزراتوالحوا!ميبوالطائراتالاصطناعيةفالقلوب

الفضاءورحلاتالبلا!متيكيةوالموادالنوويةوالطاقة

العلميةالظواهرمنقليلةنماذجإلاهيماكلهاوالتلفاز،

.القرنهذافيإيجادهافيالمهندسعونساهمالتيوالتقنية

منكبيرةبدرجةتتقدموالتقنياتأحلوماإنوحيث

فيالاستمرارالعصرهذامهندسيعلىفيجب،السرعة

معارفهمأنمنأطتأكدصنعتهمامراحلعبرالدراسة

مهمةيواجهونوأنهم.عتيقةتصبحلنوخبراتهم

يعملونهمبينماالمستحدثةالتطهوراتلمواكبةالتحدي

المستقبل.تقميةلتشكيل

المو!وعةفىصلةذاتمقالات

ولدرأسيل،ع5أرور

حود،ري!صممولىأ

حوستا!أل!صسدر،يطأ

لحصار،سر

!رشا،بولق

رتحشارد،ذرينيتيك

لمجقوالأ،تسلا

سسد،ر!حا

حيلرت

ا!رود،ليرد

الأنسياىاالتصميم

اصماتاالد!ر

اكوائيةاالديماميحا

ا!ضاءارحا!ت

عيةلصمااءالأعصاا

اضقريسياالحياةعل!

أطيررا

أعيمياءا

المطاط

الماليتشييد

المياهتصريرو

الحرهـالماكط

الحسر

المححمةالححرة

ال!-رالمائيالحوض

الري

الإصاءة

الإلكترزيكات

المؤاررةالآلية

ادرق

التلظر

الفضا،تم!التحلص

اكيئىالتلوت

تيةتوماوالأا

الموط!م!!شؤودإدارة

مهند!ون

ح.سالأديكو،!لثورر

مشيثسمود

برتور،ستيسحون

لروتيوستمتمارششتايحمتر،

فرنكل،دارد!ود

ال!ف.هتمتحارلر،،حت
!-سر!

يدحست!طأرتتارفي،ءاسحص

هريم!!سحا،:!الاق

رلزتحتماليير،دعمالا

إتيانحوري!حالار،ا،له

الجويالففاءهندسة

الهوائيةاحسميسةا

اصاروتا

ئرةا!اا

الشراعيةئرةا!اأا

الحيويةالطبيةالهدسة

اررماعاصهر،ئيةمحصاط

القل!كوساتيةصهـسمة

الكيميائيةالهندسة

العابةمشحات

المدنيةلهندسة

احسدا

المؤقتاحهحدا

السميمة

علماحسوائ!!،ا

الويق

ا!مارةا

القمال

الكهربائيةالفدسة

سوبلحاا

راداشا

يودالرا

كطدالكهراا!موءا

أح!رباءا

البيئيةالهندسة

الطبيعيةالمواردصيالة

الصناعيةالهندسة

سالحملةإشاحاا

اضص!يعا

ليلموحو،كوىرما

فيلهلم،يماخما

لودولحود،آدممك

برترو،ميلز

الأصرهايرحولهامورر،

كلأركهررتهوذهـ،

حيمص،واط

ألكسندررولرت

حوزيروالسير،و!ررت

المروحيةالطائرة

الموجهةالقديفة

الهوائيالنفق

السمعيالمعين

الحيويةاطبيةاالهمد!ة

المصسعةالمواد

لقمطرةا

المياهقمطرة

الكالول

الأراصىمسح

لمجاريا

الحفق

الك!دائطالمحرك

التيارمحول

الكهرلائىالمولد

اصهاتص

الحطيرةالخلمات

التجميعحصأ

البشريةالهسدسة
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الموادهندسة

علم،الفلزاتالخامالبلاستيك

المعددالسيراميكينلتعدا

النفطالغازالمساحيقتعدين

الحجريالمحموالفولاذالحديد

الميكانيكيةالهندسة

المحمللتوربينالأداةا

المضخهالسيارةلآلةا

البماءمعداتالورشعددالتبريد

المكمحالموادمتانةالتدفئة

المحركالهواءتكييف

النوويةالهندسة

الإشعاعىالنشاطالجسيماتمعجلالنوويةالطهاقة

الوويالمفاعلالنوويةالفيزياء

علةذاتأخرىمقالات

لطبالتقنيةالاتلاتصاا

السبعالدياعجائبالصناعيةالتورةالاختراع

لعلمايمةالقدرومانيةلروماالأسوارا

يمةلقدامصرضياتالرياالإغريق

والمواصلاتأضقلاالسايبرنيتيةالحيويةالإلكترونيات

الأمريكيوناله!ودالعظيمالصينسورالأهرامات

فوعالموعناصر

الهندسةفروع-ا

الصناعيةالهندسة-رالجويالفضاءهندسة-أ

الموادهندسة-حالحيويةالطيةالهندسةب

الميكانيكيةالهندسة-طالكيميائيةالهمدسة-ج

الموويةالهندسةيالمدنيةالهسدسة-د

التحصصيةالمجالاتكالكصبائيةالهسدسةهـ-

الأحرىالبيئيةالهندسةو

تاريخيةنبذة-2

أسئلة

القدامى.المهسدسينإنجاراتلعض!اذكر

بالظهور؟الممتارةالهندسيةالمجالات!دأتمتى

طوالالدراسةفىيستمرواأدالمهندسينعلىيجبلمادا

حياتهم؟

الأوائل؟المهسدسونامشعملهاالتيالالاتنوعما

والريحالماءقدرةلتسخيرالالاتيطهورونالمحترعونبدأمتى

؟لحيوانوا

؟الصوتومهندس؟الحيويالطبمهندسيعملماذا

شخصتأهيلعلىتساعدالتيوالسماتالقدراتبعضادكر

الهندسة.لمهحةما

المهمية.الهندسيةالحمعياتوظائفبعضاذكر

المهندسينمكلملالبيئبرالمهمدسينعمليتداحلكيص

المناجم؟ومهسدسىالزراعيين

التحصصية)المجا!تالهندسةانظر:.ابول!ول

.(الأحرى

العدميةالمعرفةيطبقفنيأسدوبالبشريئالهئدسة

المعداتمنالختلفةالأنواعصنعبغيةالإنسانيللسلوك

أيضاوتسمى.اليوميةحياتهمفىالناسيستخدمهاالتي

إدىالبشريةالهندسةوتهدف.البشريةالعواملهندسة

للاستخدامالإمكانبقدرملائمةتكونالاتصنع

الاتتصميمالإنسانيةالعواملمهندسوويحاول.الادمي

البشر.وإمكاناتقدراتمعتتلاءم

نأالمهندسوناكتشف،العشرينالقرنأوأئلوفي

مزاخمثلالبشريةالعواملتلكعلىغالباتعتمدايلالةكفاية

درسنفسهالوقتوفى.الجسمانيةوحالتهوراحتهالعامل

السلوكآخرونوعلماءالنفسوعلماءالاجتماععلماء

وقد.الإنتاجفييؤثرأنيمكنكيفيتعلموالكيالإنساني

انظمةتصميممنأنطلاقاالبشريةالهندسةتطورت

والالاتالمكاتبومعداتوالسياراتالآليالحاسب

المنزلية.والأجهزةوالصناعيةالزراعية

الصناعي.النفسعلم:أيضاان!

(.الهندسة)نروعالهندسةانظر:.البيئيةالهئدسة

)الهدسةالرياضياتانظر:.التحليليةالهئدسة

والمسلمينالعربعندالعلومالمثدثات(،وحسابالتحديدية

(.الهندسة)أ!اعالهندسة)الحبر(،

)هندسةالهندسة،التعدينانظر:الدهددن.هددسة

المواد(.

المعرفةيستخدممجالالحيويةالطبيةالهئدسة

والطب.الأحياءعلمفيالمعضلاتلحلالهندلعمية

الرعايةمجالفيمهنيونهمالحيويالطبفمهندسو

والممرضاتوالممرضينالأطباءمعجنبإلىجنبا،الصحية

فيالحيويالطبمهندسيبعضويعملالطيين.والفنيين

آخرونويجري.الجسمانىالخللوعلاجتشخيص

تطويرأو،الطبيةالأجهزةتصميمفييعملونأو،البحوث

.الجديدةالطيةالإجراءات

الحيويةالطبيهالهندسةمجالات

الطبيةالهندسةفىالراسخةالمجالاتمنعدديوجد

الأجائىالقياسعلم-ا:المجالاتهذهوتتضمن.الحيوية

الأحيائي،الموادعلم3-الحيويةالميكانيكا2-

السريرية،الهندسة-5،الأنظمةفيزيولوجيا4

التأهيل.إعادةهندسة6-
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حاوتسحيلىلقيالعرأحهزةمرا!يتأاطركرةالعمايةوحدة!يالمراقبةجهاز

ماشرة.منها

المعلوماتاستراضوالممرضاتللأطحاءوبم!س.الحسمانيةالمريصلة

والسواثلالدم

كلالمجالاتهذهجميعفيالمتخصصونويعتمد

المهمدسونيعتمد،المثالسبيلفعلىالاخر.علىمنهم

علىكبير،حدإلىاصطناعيةوركبتطويريقومونالذين

الوركفيالمؤثرةللقوىالحيويةالميكانيكيةالدراسعات

يصممونالذينالمهندسونيستخدموبالمثل.الطبيعية

المشلولةالعضلاتفيوالتحكمالكهربائيةالحفزأجهزة

ككوفي.والعظامل!عضلاتالتبادليبالتفاعلمحرفتهم

الاحيائيالموادعلمفيالمتخصصيناستشارةيتم،الحالتين

.الاجهزةتلكفيتستخدمالتيالموادل!ختيار

ومبادئالإلكترونياتالاحيائيالقياسعلميستخدم

الأمراضلمراقبةالأجهزةأضطويرالقياسوتقنيات

الحاسوبأجهزةأصبحتولقدوعلاجها.وتشخيصها

حالةتراقبشهى.الأحيائيالقياسعلمافيباطرادمهمة

كما.المركزةالعنايةوحداتفيأوالجراحةأثناءالمرضى

أغضاءاروادمثل،المعتادةغيرالبيئاتفيالأصحاءتراقب

أعماقعلىالماءتحتالغطاسينأو،الجويالفضاءفي

.كبيرة

ويستقصونالأحيائىالقياسعلممهندسوويطور

وتشخيصكشففيتستخدمالتيمثلكثيرةآلات

الطاقةتستخدمفمثلا،.البيولوجيةالظروفودرا!عة

محينيةأشعةصورةفي،الطبيةالتصويرأجهزةعنالصادرة

صوليلخ!ق،صوتيةموجاتأومغنطهيسيةمجالاتأو

.الحاسوبباستخدامللجسمالداخليةل!بنيةتفصيلية

معينةليزرإشعاعاتالحيويالطبمهندسوطوروقد

البدنية،العللبعضعلاجفيلتساعدأخرىوأجهزة

جعلت،وقويةمحصورةضوئيةأشعةتنتجالتيفالليزرات

الدمويةالأوعيةعلىالدمويةغيرالجراحةإجراءالممكنمن

يتمكما.المصابةالشبكيةوعلى،العصبيةوالأليافالمنفردة

لإعطاءالأوتوماتيةالإنسولينحقنمضخاتاستخدام

السكر.لمرضىالإنسوليندواء

الختصالميكانيكا،علمتطبق.الحيويةالميكانيكا

المعضلاتعلى،المادةفيالقوىتأليراتبدراسة

الختلفةالقوىمئأثيراتوتتعامل.الطيةأوالبيولوجية

علىالمبذولةالإجهاداتالقوىهذهوتتضمن.الجسمعلى

يدرسكما.الجاذبيةبوساطةوالعضلاتالجسمهيكل

وانتقالالجسمفيالموائعانسيابالحيويالطبمهندسعو

ولقد.الاصطناعيةوالموادالأغشيةخلالالكيميائيةالمواد

القلباستحداثإلىالحيويةالميكانيكافيالبحثأدى

الصناعية،والكلى،القلبصماماتواستبدالالاصطناعي

لدرجةالحيويةالميكانيكاحسنتكما.الاصطناعيةوالورك

والأ!زةوالعضلاتالأعضاءوظائفتفهمكبيرة

العظمية.

الموادواختياربتطويريختص.الأحيائيا!لوادعلم

هذاترتيبويأتى.الإنسانجسمداخللتوضعالملائمة

يواجههاالتيللغايةالصعبةالمهاممصاففيالاختيار

للخواصتفهمايتطلبفهو.الحيويالطبمهندسو

تساعدهاسوفالتىالحيةللأنسجةوالكيميائيةالفيزيائية

غرسهاالمرادالمادةتسببألاويجب.محلهاتحلأوالمادة

نأويجب.سرطانأولممامتفاعلمثل،ضارةتأثيراتأية

ومتينةللتعفنومقاومةكيميائيانشطةغيرالمادةتكون
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.الحياةمدىالمتكررةالإجهاداتلتحملكافيةبدرجة

وسبائكخاصامعيراميكاللغرسالقابلةالموادوتتضمن

لدائنية.وموادفلزية

هندسية،استراتيجياتتستخدم.الأنظمةفيزيولوجيا

لوظائفوواسيع،متكاملتفهملاكتسابوآلات،وتقنيات

يلاحظ،التجاربطريقوعن.الحيةالكائناتفىالجسم

الفيزيولوجيةالوقائعالأنظمةفيزيولوجياعلماءويقيس

الكيميائيةالعملياتأي،الحيويالتفاعلمثل،الألمماسية

عندئذوهمالأعضاء.حركاتفيوالتحكم،الحيةللخلايا

وأفيزيائيةنماذجبتطويرغالباالتجريبيةالمعطجاتيحللون

الطبمهندسيالتحليلاتهذهوتمكنللوقايع.رياضية

لحلجديدةوتقنياتأجهزةابتكارمنالاخرينالحيوي

الطبية.المعضلات

علومتطبق(.الإكلينيكية)الهندسةالسريريةالهندسة

ويكون.المستشفياتفيالصحيةالرعايةعلىالتقنية

قواعدوصيانةتطويرعنمسؤولينالسريريونالمهندسون

واستخداموشراءالطيةالمعداتلتدوينالحاسوببيانات

معغالباالمهندممونهؤلاءويعمل.معقدةطبيةأجهزة

لتهيئةالاخرينالمستشفىهيئةوأعضاءوالممرضاتالأطباء

المهامهذهمثلتستلزموقد.الخاصةللاحتياجاتالأجهزة

حعسبالمجهزةوبرامجه،الحاسوبنظممعتنسيقأجهزة

يطورقدفمثلا.البياناتوتحليلالتحكملأجهزةالطلب

باستخدامالدملعيناتتحليلجهازالسريريونالمهندسون

لمباشرةللحاسوببياناتقاعدةطريقعنأوالحاسوب

.الحروقمرضىعناية

والإجراءاتالأجهزةتطور.التأهيلإعادةهندسة

إمكاناتهمامشخدامعلىلمساعدتهمالمعاقينقدراتلتوسع

المنتجاتالتأهيلإعادةمهندسوويصمم.أفضلبصورة

فمسند.معينةلاحتياجاتتهيئتهايمكنالتيالختلفة

شكلأيمعليتكيفتشكيلهيمكنالذيالجلوس

الجلوسالمعاقينمنلكثيريتيح،المثالسبيلعلى،جسماني

فيالتأهيلإعادةمهندسيفإن،حالكلوعلى.منتصبين

علىالمعاقلاستخداماتالمنتجاتيطورونالأحوالمعظم

.خاصنحو

المجدمعفيالحيويةالطبيةالهندسة

الطبمهندسوبهايعملالتيالمعاهدأنواعتتضمن

المنظماتووكالات،الطيةالبحوثمعاهدالحيوي

والمعاهد،الصناعيةوالشركات،والمستشفيات،الحكومية

الطبمهندسويستخدم،الأحيانمعظموفي.التعليمية

دوراليؤدواوالطبالهندسةفىخلفياتهمالحيوي

متكاملا.

الحيويالطبمهندسويشرف،البحوثمعاهدوفى

معالأبحاثفيأيضاويساهمون.والأجهزةالمعاملعلى

المراكزتتولىماوغالبا.الأخرىالخلفياتذويالباحثين

تأسيسوكذلك،والأمانالإنتاجاختباراتالحكومية

يقدم،المستشفياتوفي.الأجهزةلأمانالقيامميةالمستويات

واستخداماختياركيفيةعنالمشورةالحيويالطبمهندسو

.المعداتوصيانةاختبارعلىويشرفون،الطبيةالمعدات

للرعايةالطلبحسبالأجهزةكذلكيطورونوقد

الصناعة،وفي.البحثيةالمتطلباتأوالخاصةالصحية

الحيةللأنظمةتفهمهمالحيويالطبمهندسويستخدم

.الجديدةالمنتجاتواختبارلتصميمالتقنيةوالعلوم

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

القلبكهربائيةمرسمةالصناعىالقلبالصساعيةالأعصاء

الهندسةالليزرالحيويةالإلكترونيات

الدماغكهربائيةمحطاطالمغنطيسيبالرلينالتصوير

)الهدسة(؟الريافمياتانو:الفراعية.الهئدسة

اللإقديدية(.)الهندسةالهندسة

(.الهندسة)!روعالهندسةانظر:.الكهربائيةالهئدسة

الهدسة(.)فروعالهندسةانظر:.الكيميائيةالهئدسة

(.الهندسة)نروعالهندسةانظر:.المدئيةالهئدسة

)الهدسة(،الرياضياتانظر:المسطحلأ.الهئدسة

ال!قديدية(.)الهندسةالهندسة

الهندسةعدمبم،الفدزاتانظر:.المعادنهلدسة

تتعدقمهنةالمعماريةالمواقعتنسيقأوالمئاظرهندسلأ

ومتعته.الإنسانلاستعمالالأرضواستغلالبتصميم

العمليةوبالأساليبالطبيعيةالبيئةبجمالالحرفةهذهوتهتم

هذهممتهنوويدعىأشياء.منعليهاوماالأرضلاستخدام

المواقع.تنسيقمعمارىأوالمناظرهندسةمعمارىالمهنة

متنوعةلمشاريعخططاالمناظرهندسةمعماريويبتكر

والساحاتالوطنيةالمتنزهاتبينهامن،الأراضيلتطوير

.ويصممونالمنازلوحدائقالجماعىومشاربالإسكان

لتوسيعتوجيهيةخطةيقترحونأوالأطفاللملاعبأجهزة

وأالخيللسباقمضمارايخططونقدأنهم.كماجامعة

هندسةمعماريوويشترك.بالكامللمجتفجديدأوالهجن

تخطيطقرراتفيهاتتخذالتيالمستوياتكلفيالمناظر
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حدسة!عماريوبهايقومالتىالكتيرةالمهامإحدىالمناظرهندسة

تيروكدلكالتحطيطجيدةبلديةحدحقةتيروال!مورةأضر.الما

اطيعي.االمحيصامعاسهحجامها

ا!متعمال!توإدارةالمواقعوتصميموالمدنالأراضي

ال!راضي.

تقاريرالمناظرهندسةمعماريويعد.الأراضيتخطط

علىالتقاريرهدهوتحتوي.الإقليميةالأراضياستعمالات

حيثمنالأرضتقومالتيالبيئيالتأثيرعنبيانات

واكترفيهي،،والصناعيالس!ضيللا!شعمالأفضليتها

كما.عليهاالمحافظةأهدافوأضحقية!،وأطمواصلات

،ثالمناخالموا!خصائصالمناظرهند!عةمعماريويدرس

وانحدار،أضربةاوتركيب،النباتيوالغطاء،المياهومصادر

الجذابة،المماظرعلىالمحافظةيحاولونأنهمكما.الأرض

وفيضان،التربةتعريةويتجنبون،البارزةالتاريخيةوالمعالم

المناظرهندسةمعماريوويعملوالماء.الهواءوتلوث،المياه

ومخطصالبيئةوعلماءالمرور،حركةمهند!يمعغالبا

الحكومة.وموظفي،المدن

يقوم،الأرضاستعمالتحديدبعد.الموقعتصميم

الموقع،لتطويرخططبتجهيزالمناظرهندسةمعماريو

المعماريينمعيعملونالبناء،كمامقاوليعلىويشرفون

أففعليتحققبحيثالأرضلطبيعةملائمةالمبانىلجع!!

وربما.الطبيعيةوالمناظر،الشمسوضوءللهواء،ا!شخدام

الوقتصهمميمأسةحافيالمناظر،هندسةمعماريويقرر

الأشجارعلىالإبقاء،المواقعمنوغيرهاوالمتنزهات

ميلنسبةترتيبوكذلكالظ!!،أخوفيرالنموالم!ضملة

أسوارا،يصممونكما.المياهتصريفوطرق،الموقع

وترتيبات،الشوارعرصفوأنماط،وعتبات،ومسياجات

الزراعة.أوالتشحير

العامةالمرافقتنسيقالمناظرهندسةمعماريوويحاول

طبيعيبشكلوظيفتهاتأديةمنالمرافة!هذهتمكنبطريقة

علىالمدينةساحةتحتويربمافمنلامحيطها.معومنسجما

مصممة،للزينةونباتات،مياهونوافير،للجلوسأماكن

المباني.وأنماطالمرور،حركةمعجيدلشكللتتلاءم

هندسةمعماريويساعدالأرافمى.استعمالاتإدارة

تطويرعلى،الأراضيمديريمن،المتنزهاتمراقبيالمناظر

إنتاجيتهاتصونبطريقةالأراضىاستعمالإجراءات

المائية.والمجاريالغاباتمواردإدارةمث!!وجمالها،

مهنةتاريخيرجع.المعماريةالمناظرهندسةتاريخ

التاسعالقرنمنتصفإلىالمواقعتنسيقأوالمناظرهندسة

فالمنازل.اسمبنألافمنذمورسلكنه.الميلاديعشر

الميلادقبلالخامسالقرنينبينمابنيتالتيالرومانية

ودقيقةمتقنةأفنيةعلىتحتوي،الميلاديوالخامس

القرنمنالقديمةفارسفيالحداثقكذلكالتفصي!!.

القرنفياليابانوفيالميلادييناسمابعالقرنإلىالثالث

ذاتمدناوبنواالإيطاليونوصمم.الميلادياسمادس

خلالوذلك،وطنيةوساحاتجميلةتلاليةمنحدرات

واشتهرت.الميلاديينعشرأحسادسواعشرالخامسالقرنين

الميلاديينعشروالثامنعشرأحسابعاالقرن!تخلالفرنسا

المصممونخططولقد.مدنهاوبحدائقالرائعةبقصورها

.الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالريفيةمقاطعاتالإنجليز

2شحداكانتالأولىالمشاريعهذهمنوكثير

المصمماعلىيطلقكانالسببولهذا،ريفيةومقاطعات

وهوأولمستد،لوفريدريكوكان.الحدائقتنسيقبستانى

وفيالمناظر.هند!عةمعمارينفسهسمىمنأول،أمريكي

خطط،الميلادممبعشرالثامنالقرنمنالثامنالعقد

إنجلترا.فيبلنهايموقصركيوحدائقبراونلانسلوت

س!--
!--ص--ى-كاس-ء-

--.كه-
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فىالمناظرهندسةمعمار!أكبرمنواحدابراونويعتبر

التاريخ.

المناظرهندسةمعماريويعينالحاضر،الوقتوفي

فيلجانأعضاءأومدرسينأو،اختصاصينمستشارين

الحكومية.المؤسسات

الموسوعةفيملةذاتمقالات

أندريهلوتر،لوالعامةالحديقةباري!

النافورةالسباتيةالحديقةالمدنتخطيط

فرسايالحدائقتسميق

(.الهندسة)فروعالهندسةانظر:.الموادهلدسة

)نروعالهندسةانظر:.الميكائيكيةالهئدسة

(.الهندسة

التخصصية)المجا!تالهندسةانظر:الئسيج.!ول

(.الأخرى

(.الهندسة)نروعالهندسةأنظر:.الئوويةالهئدسة

التيالتقنيةعدىيطدقمصطدحالوراتيةالهئدسة

الكائنجسمداخلالموجودة)الجينات(المورثاتتغير

منمجموعةعلىالحيةالكائناتكلخلاياتحتويالمجما.

خصائصتحددكيميائيةمعلوماتتحملالتيالمورثاتهذه

تغييرطريقعن-العلماءاستطاعوقد.ال!صائنهذأوصفات

سماتوأحفادهالكائنإكساب-الحيالكائنمورثات

مختلفة.

السنين،آلاف،الحيواناتومربوالنباتاتمهجنوظل

توليفاتعلىللحصولللتناسلمختلفةطرقايستعملون

منالوراثيونالمهندسونتمكنوقد.المورثاتمنمفضلة

الأزهارمناقتصادياالمهمةالسلالاتمعظمإنتاج

والكلابوالخيولوالأبقاروالحبوبوالخفحراوات

والثمانينياتالسبعينياتفي-العلماءطوركما.والقطط

الكائناتبعضمورثاتلعزلطرقا-العشرينالقرنمن

وأالحيواناتأوالنباتاتخلايافيإدخالهاوإعادةالحية

الوراثيةالصفاتالتقنيةهذهغيرتوقد.الأخرىاالكائنات

الحية.الكائناتأوللخلايا

الخلاياداخلالمورثاتتوجد.المورثاتتعزلكيف

تسمىالشكلخيطجةدقيقةتراكيبصورةعلى

علىصبغيكليحتوي)ال!صوموزومات(.الصبغيات

الحمفالنوويتسمىكيميائيةمادةمنواحدجزيء

يحتويأنويمكنأ(.ن)دالأكسجينمنقوصالريبي

تركيبهداخلويختزنالمورثاتالافعلىأندجزيء

للكائنالوراثيةالخصائصتحددالتيالصفاتالكيميائي

المجإ.

الكائناتجميعفيتماماالطبيعىأندتركيبيتشابه

يسمىمجدولحبلىسلمشكلعلىإنهحيث،الحية

الحلزونيالعسلمذلكدرجاتوتتكون.المزدوجالحلزون

كلوتتكونالقواعد،تسمىكيماويةمركباتأربعةمن

منالمورثاتغالبيةوتتكونالقواعد.منزوجمندرجة

أ.ن)د.الأكسجينمنقوصالريييالنوويالحمضيتشكلكيف

مولف(.

قواعدارواخ

حصرإسيم

طريقعنكيميائياأد.د.جزجكاتتنشطرأ..ند.جزيءانشطار

طريقعنطولياالجزيئاتبعصلالألزيماتوتقومالحصر.أنزيمات

ضمنكيميائيةمركباتالقواعدوأزواجالقواعد.أزواجفصل

الخلايا.خصائصعلىتدل!علوماتعلىوتحتويأد.د.حزيئات

حيكائنم!المورثبحجمأ.لىد.منحزءيعزل.الجينيالوصل

كيميائيةمادة،ستحدامالجزيءبقواعدالجزءذللثقواعدوتوصلآحر

الربط.إنزيمتسمى

المولف.أ.ن.د

وراتيةخصائصدووهوالحديد.المهحنالجزيءا!مهواللولف.أد.ن

د.د.ألإدخالالعلماءويستطيع.الأصليةد.د.أحصائصعنتختل!

الكائن.لدللثالحسماليةالميزاتيغيرواألىحيكائ!داحلفىمول!

ربطإلريم
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أزواجترتيبويسمىالقواعد.أزواجمنآلافعدة

المعلوماتللخليةيوفرالذيوهوالقواعدتتابعالقواعد

الخليةووظيفةشكلويعتمد.معينبروتينلتصنيعاللازمة

فيتتالإلقواعدفإنوعليهتصنعها.التيالبروتيناتعلى

.الأخرىالحيةالكائناتبقيةعنالكائنذلكيميزأند

تخزينعلىالفائقةمقدرتهبجانبأندجزيءيتمتع

وتقوم)مضاعفته(.استنساخهيسهلبتركيبالمعلومات

طولياأندسلمبتشطجرالخليةانقسامقبيلمعينةإنزيمات

تتالغيوجهثمالقواعد.أرواجفصلطريقعنوذلك

وبهذهجديد.كاثلشمقلإنتاجشقكلفيالقواعد

السلمامنالأصلطبقصورةاستسماخيتمالطريقة

الوراثة.انظر:.الأصلي

لعزأ!الجينىعلالوتسمىتقنيةالعلماءيستعم!!

بحجمأندمادةمنجزءعزليتمحيث،المورلات

كائنمنأندبجزيءتوصيلهويتمما،حائنمنمورث

أندمنجزءعزللتم.الكائنذلكلفسمنأواخر،

المحددةالإنزيماتتسمىإنزيماتبو!عاطةالمورثبحجما

مندجزيءفيمعينقاعديتتابعمعكيميائياتتفاعلالتي

موقعتسمىالتيالنقطةتلكعندالجزيءينكسرحيثان

أندقطعةإلىعزلهبعدالمورثوصليتمالانشطار.

علىويطلةط.الربطإنزيميسمىإنزيمبومعاطةأخرى

أنداسمالطريقةبهذهتكوينهتمالذيالهجينالجزيء

فيأخرىمرةالمولفأندإدخالذلكبعديتم.اللولف

وبهذهانقسامها،عندالخليةداخليستسمخحيثالخلية

بسرعة.المولفأندجزيئاتتتزايدالطريقة

دائريةأندجزيئاتعلىالبكتيرياأنواعبعضتحتوي

السيوقيلجرزمية()المورثاتأوالبلازميداتتسمىصغيرة

تلكصبعياتعنبعيدةالبكتيريةالخليةداحلتوجدوالتي

نقطةعندوتشطيرهمابلازميدعزلويمكنالبكتيريا.

إلىوصلهذلكبعدويمكنحصر،إنزيمبوساطةالانشطار

لتكوينربطإنزيمبوصعاطةمصدرأيمنأندمنقطعة

ندبلازميداتخلطوعندأ.ندمنهجيندائريجزيء

تأخذ،خاصةبويقةمعدةبكتيرياخلايامعالهجينةأ

بعمليةالهجينةالجزجماتالبكتيرياتلكخلايابعض

الب!ضيرياتلكخلاياخلطةذلكبعدتوضع.التحولتدعى

الب!صيرياخلاياتتوزعبحيثخاصاستنباتوسطفى

منخليةكلوتنمو.بعيدةبمسافاتبعضهاعنالمتحولة

وراثيةخصائصمناكتسبتهبماالمتحولةالبكتيرياخلايا

النسيلة،تسمىخلويةكتلةأومجموعةوتعطيناجديدة

النسيلة.انظر:.وراثياالمتطابقةالخلايامنمجموعةوهي

الباحثونوجد.الوراثيةالهندسةاستخدامات

الطبمجالاتفيالوراثيةللهندسةمهمةاممتخدامات

وعديدةجديدةامشخداماتويتوقعون.والزراعةوالصناعة

المستقبل.في

نتيجةالبشريةالأمراضمنعددينشأ.الطبفي

فشلمثلمعينةتصمنئلروتيناتفيالخلايابعضلفشل

تصنيعفيالبنكرياسغدةفيلانجرهانزجزرخلايابعض

هذهوفى.السكريداءعنهينشأمماالإنسولينهورمون

فيالإنسولينمنكبيرةكمياتإنتاجللعلماءيم!شالحالة

مورثوصلطريقعنوذلكالبكتيريا!"!مصانع

خلايامنبلازميداتفيالإنسانخلايامنالأنسولين

تنتجالطريقةوبهذه.القولونيةالإشريكيةالبكتيريا

السكريداءمرضىلعلاجالأنسولينمنكبيرةكميات

البشر.في

ضدلقاحإنتاجمنام698عامفيالعلماءتمكنوقد

فيالوراثيةالهندسةطريقعنأجائياالكبدالتهابمرض

الكبدالتهابفيروسمنمورثفيهاأدحلخميرةحلايا

.الفيروسبذلكخاصبروتينإنتاجمنمكنهاالبائي

لديهمالمناعةجهازحفزإلىاشبروتينذلكحقنويؤدي

الذيالمرضمنتحميهمللفيروسمضادةأجساملإنتاج

الأنترفروناتإنتاجمنأيضاالباحثونتمكن.كمايسببه

منالسليمةالجسمخلاياتحمىنشطةبروتيناتوهي

خلايامنالأنترفروناتهذهوتنتج.بالفيروساتالإصابة

الوراثية.الهندسةطريقعنالقولونيةالإشريكيةالب!صتيريا

انظر:.الأمراضمنالعديدفيفعاليتهااختبارتموقد

الأنترفرون.

عيوبعنناشئةأمراضمنالماسمنكثيريعانى

أندتقنيةالعلماءاستعملوقد.آبائهممنورثوهاوراثية

أرحامفيالأجنةخلايامنالمأخوذأندباختبارالمولص

وقد.بالأمراضالأطفالإصابةإمكانيةلتحديدأمهاتهم

أمهاتهمأرحامداخلالأطفالعلاجإلىالأطباءيتوصل

المعالجةطرقأيضاالباحثونواستقصى.الأمراضلمنع

غرسفيالوقهذهوتتمثل.الأمراضلعلاجالجينية

خلايافيآخرحيكائنمنأوآخرشخصمنمورثات

الخلاياتلكإعادةثم،الجسمخارجالمنزرعةالمريض

.أخرىمرةالمريضذلكجسمإلىالمتحولة

)الجراثيم(المجهريةالأحياءاستعمالتم.الصناعةفي

إنتاجيةكفاءةتحسينفىالوراثيةبالهندسةالمعالجة

)خميرةالرينينإنزيمفإنالمثالمعبيلوعلى.الأغذية

فيينتجالذيالجبنإنتاجفييستعملالذيالأنفحة(

تقنيةطريقعنارخصينئبصورةأصبح،العجولمعدة

الجيني.الوصل

،التلوثمقاومةفىكبرىإمكاناتالوراثيةوللهندسة

معالجةدقيقةكائناتإنتاجعلىالآنالباحثونيعملحيث
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السامةوالموادالنفاياتتحليليمكنهاالوراثيةبالهندسة

بالبيئة.لايضركيميائياتحليلأالأخرىالشائعةوالخلفات

منهائلةكمياتعلىالحصولتم.الزراعةفي

بالهندسةمعالجةبكتيريامنالأبقارفييوجدنموهورمون

لزيادةالحليبأبقارفىالهورمونهذاويستعمل.الوراثية

قليلةلحومالتنتجاللحومأبقاروفىالحليبمنإنتاجيتها

القيمةلزيادةأيضاالوراثيةالهندسةوتستخدم.الدهن

مبيداتمقاومةفيكفاءتهاولزيادةالشاميةللذرةالغذائية

بالهندسةالمعالجةالبكتيرياتستعملالضار،كماالعشب

ومنالضارةالحشراتمنالمحاصيللحمايةأيضاالوراثية

الصقيع.

علمأكتافعلىالوراثيةالهندسةقامت.تاريخيةنبذة

العشرين،القرنأوائلفينشأالذيالعلموهو،الوراثة

جريجورالنمساويالراهببهاقامتجاربعلىبنىولكنه

علم.،الوراثةانظر:عشر.التاسعالقرنمنتصففيمندل

تقنياتطورمنأولالأمريكيونالوراثةعلماءكان

القرنمنالسبعينياتأوائلفيالمورثاتوترقيععزل

تقنيةالباحثوناستعملالحقبةتلكأواخروفي.العشرين

قليلةكمياتلإنتاجوراثياالبكتيريالهندسةالمولفأند

القرنمنالثمانينياتبدايةومع.والأنترفرونالإنسولينمن

كلتالإنتاجالوراثيةالهندسةوسائلتطووتمالعشرين

منالمنتجالإنسولينكانوقد.هائلةبكمياتالمادتين

بتلكمنتجعقارأولالوراثيةبالهندسةالمعالجةالبكتيريا

الامريكيةالمتحدةالولاياتفىالسلطاتسمحتالطريقة

.أم82!عامباستعماله

منالثمانينياتبدايةفيأيضاالوراثةعلماءتمكنوقد

الهندسةتقنياتفيتقدمإحداثمن،العشرينالقرن

الكائناتخلاياإلىمورثاتإضافةمنمكنتهمالوراثية

إنتاجفيالمتحكمالبشريالمورثبغرسهموذلك،الراقية

ضعفنموهاإلىأدىمما،الفئرانفيالنموهورمون

نقلفيأم829عامالباحثوننجح.كماالطيعىحجمها

نفسوفي.لأخرىالفاكهةذبابةأنواعأحدمنمورث

بينالمورثاتنقلإمكانيةعلىالوراثةعلماءبرهنالعام

مورثاأم879عامالعلماءوأدخل.الختلفةالنباتأنواع

منمكنهالطماطمنباتفيالبكتيرياخلاياإحدىمن

اليساريع.مقاومة

براءةأولالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيمنحتوقد

،أم869عامفىالوراثيةبالهندسةمعالجلنباتإنتاج

منحت.كماعاليةغذائيةقيمةذيالقمحمنصنفوهو

أول،ام889عامفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيأيضا

لسلالةوذلكالوراثيةبالهندسةمعالجلحيوانإنتاجبراءة

.السرطانابحاثفيتستخدمالفئرانمن

التيالتجاربأحدثت.الوراثيةالهندسةحولالقلق

أوساطفيكبيراقلقاالوراثيةالهندسةمجالفيأجريت

عارضفقد.العديدةالجمةفوائدهامنبالرغمالناس

منمخاوفهممنطلقمنالوراثيةالهندسة!اربالبعض

اخرونوعارضهافيها.التحكملايمكنضارةبكتيرياإنتاج

منتنشأقدالتيالبيئيةالأضرارمنمخاوفهممنطلقمن

علاوة.الوراثيتركيبهاتغييرتملكائناتالمتعمدالإدخال

أخلاقيةمدىعنالناسمنالعديدتساءلفقدذلكعلى

الحية.للمخلوقاتالوراثيةالمادةمعالتعامل

مرةلأولالوراثيةالهندسةتجاربنحوالقلقظهروقد

الحكومةأصدرتعندماالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

كلتوفيرضرورةتحتمقوانين،ام769عامفيالامريكية

.الجيناتبوصلالخاصةالختبريةالوسائلفىالتحكمأسباب

أنهإلا،مماثلةقوانينالأخرىالدولمنالعديدسنتوقد

بينفيماتدريجياالقوانينتلكمنالتخلصبدأماسرعان

التجاربهذهأنثبتأنبعد،أم829وأم789عامي

أقرت.كماالاستخدامحسنعلىبرهنتقدالبحثية

تحكمقوانين،ام859عامالأمريكيةالمتحدةالولايات

فيالوراثيةالعيوبلمعالجةالمورثاتبنقلالمتعلقةالتجارب

الأكاديميةمنلجنة،ام879عامفيأقرتوقد.الناس

الجيناتنقلبأنالأمريكيةالمتحدةبالولاياتللعلومالقومية

للبيئة.خطرةأضرارالايسببالختلفةالكائناتأنواعبين

ا!يني.التخريط:أيضاانظر

منلمزيد.الوسطىاسيافيجبالسلسلةهدلى!كوش

كلمةألحقت.أفغانسمتانانظر:موقعها،حولالمعلومات

.الخطرةشعابهبسببالجبلباسم،الموتتعنيالتىكوش،

اسمالسلسلةهذهعلىالأكبرالإسكندرمؤرخوأطلقوقد

الغربناحيةإلىطبيعياامتداذاالجبالوتعدالقوقاز.جبال

البامير.ان!:البامير.تسمىلمنطقة

بينمياهتقسيمخطهندكوشجبالسلسلةتمثل

النهرانويشكل.كم008بامتدادوأمودارياالسندنهري

غربيوشمالأفغانستانشرقيبينالحدودمنجزءا

منأكثرإلىالسلسلةهذهجبالمنكثيرويرتفع.باكستان

علىأعلاهاأنإلاالبحر،سطحمستوىفوقم!7...

م096.7ارتفاعهايبلغإذميربمبتريشقمةهيالإطلاق

المغولىالقائدحاولوقدالبحر.سطحمستوىفوق

،الميلاديعشرالرالغالقرنخلالعالقالذيتيمورلنك

السلسلة.هذهيعبرأنمرارا

فيعذبةبحيرةأكبرهندمارش!بحير؟.هئدمارش،

يبلغهكتار.ألف21مساحتهاتبلغبأستراليا.فكتوريا،
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الجفا!سنواتوفي.كم64منأكثرسعاحلهاطول

ملحية.قشرةتكسوهامسطحاتمنطقةتصبح

تاريحية(.)ندةالهوائيةالسفينةانظر:.هددديرع

تشتهرالوسصأمريكافيصغيرةدولة!وراس

دخلمعدلفيهاينخفضفقيرةدولةوهيالموز.بإنتاج

الزراعة.فىالسكاننصفمنأكثرويعمل،السكان

ويعدتقريبا،سكانهاعددربعفيهاالعاطليننسبةوتبلغ

حبيرعددويقومالبلاد.شيالرئيسيالدخلمصدرالموز

علىالشماليةالمسحفضةالأراضيفيبزراعتهالسكانمن

فيالأبقارالناسمنكثيرويرلى.الكاريبيالبحرامتداد

أحشامية.اأ!ذرةواوالبنالفاصولياويزرعون،الداخليةالجبال

وتقعالبلاد،فيالمدنوكبرىالعاصمةهيوتيجوسيجالبا

فهيالبلادفيالنق!!وسائلأما.الداخليةالجبالمنطقةفي

التيالقليلةالعواصممنتيجومميجالباوتعتبر.محدودة

الهندوراسيينمنكثيرويربي.الحديديةالسككمنتخلو

للمحيطالمتاحمةالسهولفىالقطنويزرعونالماشعية

كريستوفروصلالبلاد.منالجنوبيالجزءفي،الهادئ

كولمبوسنحطوربما.أم205عامهندوراسإلىكولمبوس

هذاأعطاهاالذيهوبعدهجاءواالذينالمكتشفينأحدأو

-!مسص

2.!!كأفي"!ص

-)07-س?

عى!ى

الجالب!!مرتمعةأممصقةفيتقعهدوراس،عاص!ةتيجوسيجالبا

البالأد.فىالوسو

،الأعماقتعنيأممبانيةكلمةهندوراسوكلمة.الاسم

الساحلعنبعيداالكاريبيالبحرفيالمياهعمقبسب!

الشمالي.

الحكمنظام

هذاوبموجب.أم829عامهندوراسدلممتورأقر

وهيئة،الحكومةرئاسةليتولىالرئيسالناسيختارالدستور

بتعيينالرئيسويقومالبلاد.قوانينوضبعلتتولىتشريعية

التيالإداراتالمجلعم!هذاأعضاءويرأسالوزراء.مجلعر

علىكبيرتأثيروللعسكريين.الحكومةأعمالبتنفيذتقوم

مثلاالعسكريونالبلادفحكام.هندوراسح!ضمة

ويستطعون.الوطنىالأمنسياساتعنتمامامسؤولون

سيطرماوكثيراالوزراء.بمجلسأطرئيستعييناتأيةرفض

الحكومة.علىتامةسيطرةهندوراسفىأسعسكريوناالقادة

تفاصيللمعرفةالمقالةهذهفيالتاريخيةالنبذةإلىانو

.هندوراسحكومةفيالعسكريالدور

السكان

)منالمولدينمنالهندورامميينمن%09منأكثر

المولدينجميعويتكلم(.أمريكيةوهنديةأممبانيةسلالات

ويتكلم.الكاثوليكالرومانمنوهمال!سبانيةاللغةتقريبا

والمناطقالموانئفيالإنجليزيةاللغةالسكانمنكثير

امتدادعلىيزرعالبلاد،!يالرئيسيالإشاحهوالموز

.لهحدوراسالشحالىالساحل
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مناللغةهذهتعلمواوقدالموز.فيهايزرعالتيالشمالية

.هناكتعملكانتالتيالامريكيةالفاكهةلغركات

فيالهنودالمسكيتومن000/07حوالييعيش

الهنودمنمزيجالمجموعةوهذه.هندورأسضكأشمال

.أخرىومجموعاتالمحررينالسودوالعبيدالأصليين

ينتمىنصارىوجميعهمالمسكيتو.لغةيتكلمونوهم

يعيش.بروتستانتيةطائفةوهي،الموريفيةللكنيسةأكثرهم

الشماليالساحلامتدادعلىالسودالكاريبأوالغاريفونا

الأفارقةمنالسكانهؤلاءوينحدر.لهندوراسالغربي

البحرجزيرةفيالأمريكيينالأرواكوهنود)الرقيق(السود

نقلأم797عاموفي.فينسنتسانتالمسماةالكاريبي

إلىالأوائلالجزيرةسكانالبريطانيونفينسنتحكام

لغةالغاريفوناوتحكلمالثوار.مناعتبروالأنهمهندوراس

وأالأسبانيةاللغةأيضاشكلممعظمهمولكن،الأرواك

،بايجزرسكانمعظموينتمىمعا.اللغتينأوالإنجليزية

طائفةإلى،الشماليالساحلعنبعيدأتقعالتي

ويشمل.الإنجليزيةاللغةيتكلمونالذينالبروتستانت

ومنغاريفونا،منالمنحدرينأولئكالسكانهؤلاء

منهاجرواالذينالمحررينالسودومنالإنجليز،المزارعين

عشر.الثامنالقرنفيالكاريبيالبحرفىكيمنجزر

موجزةحقائق

لماسيجاتيجو:صمةلعاا

الأ!باليةةالرسميةاللغة

كم،652:عر!-شرق:المسافاتأكبر2.كمأ21،،88:ا!لساحة

كم،561الكاريبيالساحلطول.كم386:جنوب-شمال

كم.77الهادئالمحيطساحل

مستوىفوقم9.842ميناسلاسمميرو:مكانأعلى:الارتفاع

علىالبحرسطحمستوىانخفاضا:الأماكنأقلالبحر.سطح

السواحل.امتداد

سسمة،000.132.6:أم699عامالسكانعددتقدير:السكان

،حصري%04،ريفى%06:التوريع،2اكمشخصا53:الكثافة

عامالسكادتقدير،15648.2.4:أم889عامالتعداد

نسمة.،7"61).00:م1002

الن،والألقار،اللحومالفاصوليا،،الموز:الزراعة:الرئيسيالمنتجات

التبغ.السكر،قصب

كأ.المعلمةوالمضرولاتالأغذ!ة،والمسموجاتالملابى:الصناعة

.الخامالصاعة

الفضة:ينلتعدا

محبتمبر.15،الامشقلالعيد:الوطنيةالعطلة

الوطميةالترنيمةأي،هدوراسديناسيولالهمحو:الوطنىالنشيد

.لهسدوراس

ستافو،مئةتساويوهىليحبيرا.:الأساسيةالوحدةالقود:

النقود.نطر:ا

،أم866عامهندوراسعلمتبنىتم

جمهورياتالحمسةالنحوموتمتل

فياتحاداكوتالتيالوسطىأمريكا

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائ!!

!-لاط!ا

هدوراسيصفالنبالةشعار

ودوومستقلحربلدبأنها

ويوصحباريخ،سيادة

15وهوالبلادأمستقلال

أم.821سبتمبر

!ر%371سء33/لاع.هـ!..كاصصعيم!يخم

ا!بملىءدورعلى3-!ىرآنيكاراللي!كدةأ

ا/

لسئاريكاأصء3خعص!خ

لمادئالمحطا%بنصأ7

01يموطلولا3ء3-

!كارزبر!مملاكوادور3بر-عكشص

البحرعلىطويلساحلولها،الوسوأمريكافيتقعهندوراس

.الهادئالمحيطعلىقصيروساحلال!صاريمى

مناطقفيهندوراسسكانمن%06حوألىيعيش

الكرةنصفبلدانجميعبينمنهندوراسوتتمتع.ريفية

معظمهم،الريفيينالسكانمننسبةبأعلى،الغربي

.صغيرةمزارعيستأجرونأويمتلكونفقراءفلاحون

وهم،فقيرةالسكانهؤلاءلدىوالمواصلاتالنقلووسائل

المدنفىالتطويرأعمالوتتم.المدنحياةعنمعزولون

لاالأعمالهذهولكن.والتعليمالصناعةفيالتوسعبسبب

الهندورالحميينمعظمويعيشببطء.إلاالمزارعسكانتصل

وأالطينمنالمصنوعالطوبمنصحغيرةبيوتفيالريفيين

.الحجارةمنأو،الطينمنأوالأعمدةأوالخشبيةالألواح

الأطفالعلىهندوراسفىالقانونيفرض.التعليم

ولكن،سنة12-7بينماسنفىبالمدرسةالالتحاق

غيرهندوراسفيوالمدأرس.ذلكيفعلونلامنهمكثيرين

ولا.الريفيةالمناطقفيوخصوصاكافيةبأعدادمتوفرة

البلاد.فيالبالغينمن%43سوىوالكتابةالقراءةيستطيع

هندوراسجامعةوهيالبلاد،فيالوحيدةالجامعةأسست

.أم847عامتيجومميجالبامدينةفيالمستقلةالوطنية
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منقريباتقع.طالب000/27حواليفيهاويدرس

شرحصةتمولهاالتيالزراعيةالأمريكيةالمدرسةالعاصمة

.المتحدةالماركاتشركةهىأمريكية

حواليهندوراسفىيعيش.السكانعدد

سريعةبنسبةالسكانعددويزداد.نسمة6و000132

عامهندوراسسكانعددوكانتقريبا.سنويا3%هي

عاصمة.فقطنسمةء8.)...حوالىأم039

عددويبلغ.المدنكبرىوهيتيجوسيجالبا،هيهندوراس

أخرىمدنوهناك.نسمة004.571حواليسكانها

انظر:سولا.بيدرووسانولاسيباإلبروجريسومثلكبيرة

سولا.بيدروسانتيجوسيجالبا،

السطح

هي:رئيسيةمناطقأرلغإلىهندوراستنقسم

والمسهلالشماليوالساحلالداخليةالجبليةالمنطقة

الجنوبي.والساحلالشرقيالشمالى

منأكثرالمنطقةهذهتغطى.الداخليةالجبليةالمنطقة

إلىالبلادفيمكانأعلىويصمل.هندوراسمن06%

جبالسلسلةفيالبحرسطحفوقم984.2ارتفاع

أقلهندوراسجبالمعظمولكن.سيلاكديسيروس

والصنوبرالبلوطغاباتوتغطي.الارتفاعهذامنكثيرا

منوللأعلى.2،.001عنارتفاعهايقلالتيالمنحدرات

العريضةالاشجارمنغاباتتوجدوالصنوبرالبلوطغابات

الصغيرةالصنوبرأشجاروتنبت.الخضرةوالدائمةالأوراق

هندوراسفيوليسقطعها.تمالتيالغاباتمكانالان

لذلكونشيجة.المجاورةالبلدانفيكمانضطةبراكين

البركانى.الرماديوفرهاأشاالخصبةالتربةهندوراسفقدت

الداخ!يةالجبليةالمنطقةفيالمرتفعةالوديانمنعدداولكن

الغربيةالأجزاءفيوخصوصاغنيةخصبةتربةذات

المنطقة.هذهمنوالوسطى

إنتاجمنطقةالمنطقةهذهتعدالشمالبم.الساحل

نهرحوضفهيالموزمناطقاهمأما.هندوراسفيالموز

ميناءقربالساحليوالسهل،الخصبتشاميلكونأولوا

تيلا.

كبرياتثانيةوهي-سولابيدرومعانمنطقةوتعتبر

المنطقة.فىالرئيسيالتجاريالمركز-هندوراسفيالمدن

البلاد.فيميناءأهمكورتيزبورتوميناءيعتبركما

الساحلعلىهندوراسفىالوحيدةالحديديةوالسكك
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منالموزأضقلرئيسيبشكلتستخدموهي،الشمالي

كمأ50بطولالبلادداخلوتمتد،الموانئإلىالمزارع

ويسكنهامتطورةغيرتيلاشرقيالواقعةوالمنطقةتقريبا.

المكسوةالأراضيتشملانهاكما،السكانمنقليلعدد

والصنوبر.النخيلوغاباتوالمستنقعاتبالأعشاب

.الاخرىالأنهارووديانأغوانواديفيقليلةوالزراعة

هندوراسمناطقأقلهو.الشرقيالشماليالسهل

وبعفالمدنالهنديةالأقلياتبعضوبهوسعكانا.تطورا

منواسعةمساحةالاسعتوائيةالغاباتوتغص.الصغيرة

سعاحلتسمىرطبةحارةمنطقةوتشكل،المنطقة

معشوشبةأراضكذلكالسهلهذافيوتوجدموسكيتو.

علىخلافهناككان.والنخيلالصنوبرغاباتوبعض

ثم.أم069عامحتىنيكاراجوامعهندوراسحدود

،هندوراسادعاءهولندافيالدوليةالعدلمحكمةأيدت

وتملك.وا!مبوكأوكوكونهرعلىالحدودتأسيسوتم

صغيرتانجزيرتانوهما،سوانجزيرتيأيضاهندوراس

الكاريبى.البحرفيشمالأكم002بعدعلى

خلئعلىالجنوبيالساحل.الجنوبيالساحل

.الهادئالمحيطعلىالوحيدهندوراسمنفذهوفونسيكا

وتمحلفهاالشاطئامتدادعلىالمانغروفأشجاروتنمو

يقعالذيهووأخصبهاالسهولهذهوأكبر.ضيقةمعهول

والمياه.الكثيرةالمزارعتوجدحيثتشولوتيكانهرعلى

بعبورتسمحولاضحلةلهندوراسالجنوبيالساحلعلى

المحيطفىأمابالاالمسمىالبلادميناءيقعولذلك،السفن

فونسيكا.خليجفىجزيرةعلىالهادئ

المناخ

الجبالفيبرودتهتزدادمداريبمناخهندوراستتمتع

فيالسنويالحرارةدرجةمعدلويبلغ.الارتفاعازديادمع

بسيط.فصليتغيرمعم531المنخفضةالساحليةالاراضي

مترا369ترتفعالتيتيجوسيجالبا،فيالحرارةدرجةأما

مايوشهرفيم523هوالسنويفمعدلهاالبحر،سطععن

الشهورأبردوهوديسمبرفىتقلولاالشهور،أدفاوهو

فصليبدأ.معتدلفمناخهاالمرتفعاتأما.م41.في

فيديسمبرأونوفمبرفيوينتهيمايوشهرفيالامطار

الأمطارسقوطمعدلويبلغ،والوسطىالجنوبيةالمرتفعات

ويسقط.سمأ05إلى75منالمناطقهذهفيالسنوي

هندوراسفىالطبيعيةالأقاليم

الكاريي.البحرعلىالصغيرةغواناحامستوطنةالصورةوفى.السكانقليلةوهي،لهندوراسالش!اليالساحلصتم!عيداجزر
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العسةطوالويستمرالشمالشيفبرايرشهرحتىالمطر

الأمصاأركميةوتبلغ.الشرقيةأجةالشماالمناطقفيتقريبا

مناطقأكثروهي-المداريةالعاباتذاتالمنطقةتلكعلى

السنة.فيسم25.منأكثر-الرطوبةحيثمبنهندوراس

شهريفيالشماليالساحلأحياناأ،عاصير1وتضرب

حياةوتهددالمنخفضةالقرىفتعرقومعبتمبرأغسطس!

المحاصيل.وتتلف!سكانها

قتصادلاا

أحداقتصادهاويعد،هندوراسفيالطبيعيةالمواردتق!!

الزراعة.أماأي!تينيةاأمري!صافيتخلفاال!قتصاديةالنظماأكثر

الآر.حتىهندوراص!شياقتصادينشاطأهمفهي

الموزصادراتعلىالغالبفيالقوميالدخلويعتمد

بوساطةهندوراسفيالموزصناعةتطويرتموقد.والبن

معظمأما.العشرينالقرنأوائ!!فيالأمريكيةالشركات

معظمولحن.الوطميةالشركاتفتملكهاالانالموزمزارع

الأجانب.يم!!االأجنبيةالإسواقالتصديرشركات

عمالمن%38منأكثربالزراعةليم!!.الزراعة

البلاد.صادراتثلثحوالىالموزويشكل.هندوراس

الغذاءهيأصشاميةاأ!ذرةواتقريبا.حمسهاالبنيش!س!ثبينما

بمحصولالمزروعةالأراضيوتغص.أصلسكانالرئيسي

البلاد.فيآخرمحصولأيمساحةمنأكثرالشاميةالذرة

وقصبوالقطنالفاصوليابزراعةالمزارعونيقومكما

والأراضيالمرتفعاتوديانفيالأبقاروتربىأضبغ.واالس!

يتمأرزياالروبيانهندوراسرتصدر.الجنوبيةالمعشوضعبة

وخشبالصنوبرحشبوكذلكباي،جزرقربصيده

.اللحومبتصديرتقومكما.المداريةالغاباتأشجار

ثلثحواليالصناعةهذهفييعمل.الخدمماتصناعة

هيأصناعةاهذهمجالاتوأهم.هندوراسفيأحمالا

علىالبلادتجارمنكثيرويعتمد.والجملةالتجزئةتجارة

الشحصيةالخدماتوتش!ول.الزراعيةالمنتجاتتوزيع

ولشمل.الخدماتصناعةمجالاتأهمثافيوالاجتماعية

والرعايةأتحعليمامنهامتعددةخدماتالصناعةهذه

البلادمدنشيجدامهمةالخدماتوهده.الصكححية

الخدماتتلكوتشملأجا.تيجو!ميجاوخصوصاالكبرى

والحكومةوالممتدصاتوالتأمينأضمويلواالإس!صانكذلك

.ال!خرىوالمرافق

من%أ5نحوأصناعةامجالفييعمل.الصناعة

آلاتهامعظماالبلادوتستورد.هندوراسفيالعمال

وهي،المتحدةالولاياتمنالأخرىالمصنعةوبضائعها

منالبضائعهذهوتت!صن.الرئيسيالتجاريشري!ا

ويتم.والمسسوجاتوالملابسالمعلبةوالمشرولاتالأغذيةا

وهناك.هندوراسفيلاسعتعمالهاأجضائعاجميعإنتاج

الخشبمصانعتنتجهاالتيالخامالصناعةأخشابكذلك

.الأخرىالخشبيةوالصناعاتوالورقالأثاثلصماعة

الصناعةمركزيسولابيدرو!عانرتيجوسيجالباوتعتبر

الحزفيةالأدواتصناعةالحيويةالصناعاتومن.اشئيسي!ت

الريفية.البيوتوخصوصا،أجيوتافيالالمحتعمالشائعة

معبدمنهاوقليلنادرةهندوراسفىالطرق.النقل

هناكالناسويستعمل.الريفيةالمناطقفيوخصوصا

وتقل،والخيلالبغالوكذلكرئيسيلشكلالحافلات

لهندوراسالإجمالىالوطنيالنابخ

حدماتص52./

26%صساعة*

عةرار22%

دولار000.535.4).00لهمدوراسالإح!ابا!طىاالماحللعي

قيممحموعهومالبلدالإحماليوالاح.أم299!سةأمريكى

يقدمهماالخدماتوتشمل.واحدةلسةفيالمشحةوالسلعالحدمات

وتأمير،ماليةوحدمات،حدماتم!ادالأضارالح!صمةوالمحتمع

ومرافق،واتصالاتولقل،،سكنر،ححوميةحدماتر،وممتلحات

والصناعاتالإنشاءات؟ا!ساعةاوتتضمر.تجرئةرحملةوتجارة

.الأس!اكوصيدوالعالاتالزراعياغطاعااشراعةوتحتممل.اضعدلروا

الاقتصاديةالأنشطةحسبوالعمالالإنتاج

المستخدمونالعمالالنسبةالأنشطة

المئويةالنسبةعددالمئويةالاقتصادية

العمالةلإجماليالأشخاصللإنتاج

وصيدوالغاباتالزراعة

22االلأسماكا

71الصحاعة

11والحملةالتحزئةتحارة

01والمرافقوالمواصلاتالمقل

احثمحصيةاالحدمات

01والاجتماعية

ال!سكالى

والتأم!!الاليةالأعمالا

اللإدمتساءات

مةلح!صا

!يلتعدا

001لمجموعا
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السككأما.السكانمن%2عنالسيارأتمالكينسبة

غيرها،دونالفاكهةشركاتتستخدمهاالتيالحديدية

مطارانوهناك.فقطالشماليالساحلمنطقةتخدمفهي

سولا.بيدرووسانتيجوسيجالبافيدوليان

يومية،صحفستهندوراسفيتوجد.الاتصالات

ومعظمتيجوسيجالبا.فىتصدرالتيلاتربيوناأكبرها

وفي.خاصةشركاتتملكهاوالتلفازال!ذاعةمحطات

واحدا،راديوجهازأشخاصثلاثةك!!يمتلكهندوراس

الحكومةوتمتلكواحدا.تالفازاأشعخاص4كليمتلكبينما

فيالخطوطهذهوتوجدتقريبا،الهاتفخطوطجميع

سولا.بيدرووسانتيجولمميجالبا

ئاريخيةنبذة

عليهيطلقعماالقليلإلايعرفلا.الهنديةالفترة

السادسالقرنأوائلفيالأسبانوصولقبلهندوراسالآن

لحضارةشرقيمركزكوبانفيازدهروقد.الميلاديعشر

وكان.الميلاديالتاسعالقرنحتىالشهيرةالهنديةالمايا

والأهرامالجميلةالحجارةمنالمبنيةالقصوربكوبان

ولكن.والتعليمالعلومفىمتقدمينسكانهاوكانوالمعابد،

هنودونسيللخرأبكوبانتعرضتالأسباناموصول

المدينة.هذهالمنطقة

كريستوفرنزلأم205عامفي.الاستعماريةالفترة

وقد(.هندوراس)رأسهندوراسديكابوفىكولمبوس

المكتشفينمنعددالمنطقةزارثملأسبانيا.الأرضضم

قديممركزوهيكوباد،بمديةالآلىنراهنزالمااللالاللهنودملعب

.القدمكرةتشبهلعبةيلعبونالماياوكان.للحضارة

الهزيمةالهنودوتلقىفيها.المستعمراتوأسسوأالأسبان

ماتواأومنهمكثيرقتلحيث،الأسبانيدعلىتدريجيا

فىللعملكمستعبدينبالسفننقلواأوالأمراضبسبب

الغربية.الهندجزرفيالمزارع

هندورام!،فيوالفضةالذهبمناجمالأسبانطور

معبالمناجمللعملإفريقيامنالرقيقمنكثيراوأحضروا

بتزويدتقوملكيالأبقارمزارعكذلكوطورواالهنود.

تكنلمالمناجمهذهولكن.اللازمبالغذاءالتعدينمراكز

المستعمرين.منالكثيرلجذبتكفيلدرجةمربحة

هندوراسأعلنتام821عاموفي.الاستقلال

أسبانياعناستقلالهاالوسطىأمريكافيدولوأرلغ

هذهولكن.المكسيكيةالإمبراطوريةمنجزءاوأصبحت

المقاطعاتوكونتأم823عامعنهاانشقتالدول

سياساتالاتحادهذااتبعوقد.الوسطىلأمريكاالمتحدة

الخاصةألامتيازاتوأنهىالمدنيةالحقوقبعضوأقر،حرة

الرومانيةالكنيسةوامتيازات،القويةالنبلاءبل!قة

نأبعدأم838عامالاتحادهندوراستركت.الكاثوليكية

بينهامنمختلفةضغوطتحتالتفككفىالاتحادبدأ

استعادةالدينورجالالأراضيأصحابمحاولات

تهم.امتيازا

جميعا،الوسطىأمريكابلادأضعفهندوراسكانت

وخصوصاالأقوياء،جيرانهانفوذتحتتصبحجعلهامما

نشوبعلىساعدتالتامئكلشرالقرنوفيجواتيمالا.

وأالمحافظيندعمتحيث،هندوراسفيالثوراتمنعدد

فيهؤلاءوجودحمسبعلىأ!ندوراسيين،االليبراليين

الفاكهةشركاتبدأتنفسها.جواتيمالافيالسلطة

منالتسعينياتفيهندوراسإلىالوصولفيالأمريكية

هذهأزالتوقد.فيهاالموزلزراعةعشرالتاسعالقرن

منطقةفىللزارعةالمستنقعاتوجففتالغاباتالشركات

كما.والموانئالحديديةالسككوبنت،الشماليالساحل

بدايةوفي.للعمالوالمدارسوالمستشفياتالمدنأسمست

.هندوراسفيللدخلمصدرأهمالموزأصبحالعشرينالقرن

الفاكهةشركاتتدفعهاالتيالتصديرضرائبوكانت

أعطتوقد.هندوراسحكومةنفقاتبمعظمتفىالأمريكية

هذازيادةأجلمنخاصةامتيازاتللشركاتالحكومة

الحكومة.علىقويتأثيرالشركاتلهذهفصار،الدخل

أمري!صابلدانمنكثيرعلىالموزجمهورياتتعبيرأطلق

.هندوراسالاسمهذاعليهأطلقبلدوأول،اللاتينية

الهندوراميونالرؤساءيكنلم.الحديثةالتطورات

الانقلاباتبسببطويلايدومونأم339عامحتي

أندينوكارياستبورسيوالجنرالأنإلا.الكثيرةالعسكرية

مدةأطولالرئاسةفيوبقي،ام339عامرئيساأصبح
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عدةفشلتمستبدا،كارياسوكان.سنة16وهي

.ام489عامتقاعدولكنهبهالإطاحةفيمحاولات

القردمنالخمسينياتحلالالسياسيالعنم!أعمالوأدت

طبيب،وهوموراليسفيليدارامونانتخابإلىالعشرين

برلامجافيليداأنشأوقد.م5791عامليصئرئيسا

.والمدارسوالطرقالمستشفياتوبنىالأراضيلإصلاح

قادهايةعس!حركةبالحكومةأطاحتأم639عاموفي

انتخابهاتمجمعيةقامتوأريلانو.لوليزأوسفالدوالعقيد

وشيرئيسا.يصبحأنمنأ!بيزمكنجديدد!شوربإعداد

رئيسا،محاموهوكروزإيرليستوانتخبأم719عام

كرور،بحكومةأطاحتالمسلحةالقواتولكنللبلاد.

م9691عاموفي.أخرىمرةالسلطةإلىلوبيزوأعادت

منكبيراعددااشراعيللإصلاحهندوراسيقانونأجبر

علىهندوراسفيتعيشالتيالسلفادوريةالعائلات

أإإلسلفادورقواتفدخلتأراضميها.عنالتخلي

فير.أغسطهسشيوعادرتهاأم969يوليوفيهمدوراس

أجلديناالأمريكيةالدولمنظمةساعدتأم079عام

عاموفيحدودهما.امتداد6علىمخايدةمنطقةإنشاءعلى

بينهما.الحدوديالنزاعلإنهاءاتفاقاالبلدانوقعأم089

عنلوبيزالمسلحةالقواتأبعدتأم759عاموفي

ميلغار.ألبرتوخوانالكولونيلم!ظنهووضعت،السلطة

شركةمنرشوةتقاضيبفضيحةلوبيزحكومةاتهمت

عاموفيالموز.منصادراتهاضريبةلتخفيضأمريكية

عنميلغارالمسلحةالقواتقادةمنثلاثةأزاحأم789

أجريتأم819عاموفي.الحكومةعلىواستولواالسلطة

روبرتوالناسفاحتار،مدنيةحكومةلاختيارانتخابات

تشريعيةهيئةاختارواكماللبلاد،رئيساكوردوفاسوازو

خويوأزكوناخوسعيهاختيارتمأم859عاموفي.جديدة

العشرينالقرنمنالثمانينياتوفي!عوازو.بعدكرئيس

حكومةقواتبينللصراعحلبةهندوراسأصبحت

كانواالذينالنيكاراجويينوالثوارالساندينيستيةنيكاراجوا

ويدعونالثوارأنشأبالساندينيستيين.الإطاحةيحاولون

وكانوا،هندوراسفيالعصالاتلحربقواعدالكوشرا

قواتوكانتالقواعد.هذهمننيكاراجوايهاجمون

الكونترا.لمهاجمةأحياناهندوراستدخلالسالدينيستيين

وححومةوصإلحونتراأم889عاممنمارسوفي

بيسهما.النارإطلاقلوقف!اتفاقيةالساندينيستيةنيكاراجوا

رئيساأججاسكاليوناردورفائيلانتخبأم989عاموفي

الحكومةسقطتأم099عامانتخاباتوفيللبلاد.

.هندوراسفيالكونتراقواعدأغلقتثم،الساندينيستية

رئيساينتخبأم،819عاممنذهمدراوسشعبظل

،أم9!3عاموفي.مشواتأرلغكلجديدينوبرلمائا

فيريخاعملللبلاد.رئيساريناروبرتوكارلوسانتخب

ايلاقتصاديةإصلاحاتهفيقدماالمضيعلىرئاممتهفترة

الجيعق.نفوذوتقليص

المو!وعةفيعملةذاتمقالات

المورسولاسيدررسالىاللاتيميةأمريكا

ساحلموسكيتو،سيسيلجوحوسيه،أ!شاالوسوأمري!صا

شع!،يااطالاتيحوسيحا

الموضوعصرعا

الحكمنظامأ-

السكان2-

التعليم-أ

احس!طداعدد!-

السطح3-

الشرقىالشمالىالسه!!-حارراحليةاالحمليةالمم!قةأ

الحولىالساحلدأحتعمالياا!ساحا-ا!

المناخ-4

الاقتصاد5-

لنق!طادعةشراا-أ

الات!الاتهـالحدماتصماعة!

الصحاعة-ح

تاريخيةنبذة6-

أسئلة

اسمها؟هدوراساكتستكيور-أ

؟هدوراس!ياطدخلالرئيسيالمصدرما-2

؟هندوراسفيالأمرلكيةالنواكهشمركاتأترتكيص-3

؟راسهدودياردهرتالتىأ!دممةاالح!ارةما4

الرئيسي؟أ!دوراسي!!اعداءما

؟لهحدوراسالرئيسىاضحارياالتريكيعتمراسدياالملدما-6

؟همدوراس!يالحتيكلةالعالاتتححوأي!7

؟جزيرةعلىالهادئالمحيطعلىالديهدوراسمياءيقعلمادا-8

اشئيسية؟الصماعيةهدوراس!شحاتما-9

اللاتينيةأمريكاانظر:.البريطائيةهلدوراس

بليز.(؟الاستقلال)حرو!

وإحدى،الوثنيةالهنددياناتأكبرالهئدوسدة

من83%نحوالهندوسيمثل.أمحالبمافيالقديمةالديانات

الهندية.الحياةمظاهركلفياثروللهندومميةالهند.سكان

الديانةأيندرا،سانتاسمديانتهمعلىالهنودويطلق

الأزلية.أوالقديمة

الهندوسيةمعتقدات

وظهر،السنينآلافخلالالهندوسعقائداختلفت

منهاواحدةكلوطورت،والطوائف!الفرقمنالعديد

بها.الخاصةالعبادةوشكلفلسفتها
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إله.منأكثرعبادةعلىتقومديانةالهندوسية.الالهة

والشمسكالمطرالطيعةقوىمنالهندوساتخذوقد

وعد،زعمهمحسب،آلهةوالماءوالناروالرعدوالعواصف

عليهأطلقواالذيللإلهأشكالآالالهةتلكفلالحمفتهم

لهلاشكلوأنه،مكانكلفيبراهماأنوزعموابراهما.

ثمومن.الناستصورفوقوهو،ولاجنسماهيةولا

ومن.لهمختلفةأوجهاولتصورعنهلتعبرالتماثيلاتخذت

الحافظ،وفشنو،العالمخالقبراهمابراهما:مظاهرأهم

تمثاليمثلهاالثلاثةالالهةوهذه.والمنشئالمدمروفيشنو

زعمفيمهمةأخرىآلهةوهناك.تريمورتييسمىواحد

مزيلوهوفيل،رأسلهالذيجانيتامثلالحدشةالهندوسية

وأوكارتيكيا،والقوةالإخلاصإلهوهانومان،العقبات

الالهةهذهوكلالهند.جنوبيفييعبدالذيسوبرامايا

الأرضإلىنزلفيشنوأنالهندوسويعتقدلبراهما.مظاهر

ومنالعاشر.التجسدحدوثوينتظرونتجسداتتسعفي

الملحميةالقصةبطلرامافيتجسدهالتجسداتهذهأشمهر

العملوصاحبالفيلسوفالإلهكريشناوفىرامايانا،

جيتا.بجافادالفلسفي

البدنبفناءتفنىلاالنفصأنالهندوسيعتقد.التناسخ

كلأنوذلك.لهاميلادايعدمماأخرىأبدانإلىتنتقلبل

التجسدفىالنفسبهاتولدالتيالكيفيةفيتأثيرلهعمل

الميلادوعودةالميلادمندورةفيالنفسوتنتقل.يليالذي

الهحدوس.طقوسساللوتىتجتحرق

مستوىالنفستنالأنيمكن،النهايةوفيسمسرا.تسمى

وأالنفستتحدحين(،)الانعتاقموكشايسمىالوجودمن

لقدراتووفقا.براهمانالعلياالروحمعالاتحادمنتقرب

شبعهاالتىالطرقتختلف،الطبيعيةوميولهالشخص

.الهدفهذالتحقيق

عميقةدراسةيتضمنالذيجنانا،المعرفةطريقفهناك

إنهمإذخبير،معلمإرشادتحتوالأبانيشادللفيدا

يحرر،الهندوسيةالمقدسةالكتبفهمأنيعتقدون

ويمكنالماديبالعالمالارتباطمن،يزعمونكما،الشخص

.براهمانالعلياالروحمنالاقترابمنالنفس

دراسةيستلزمالذيالنظاماواليوجا،طريقوهناك

علىالسيطرةلتحقيقبدنيةتمارينوإجراءوالتأملالفلسفة

بيناليوجاوتربطمرشمد.مساعدةمنأيضاولابد.الجسم

الصحةلتحقيق،للجسمالماديةوالقوىللعقلالروحيةالقوة

منالنفساليوجاوتحرر.داخليوسلامطويلةوحياة

المتعاقبة.الحياةدورات

بتجردالشخصقياميتضمنالذيالكرماطريقوهناك

الطقاتنظاميحددهاكماوالاجتماعيةالدينيةبواجباته

.الأسرةوتقاليدالحياةودرجاتالاجتماعيوالتقسيم

أعمالونتائجالبدنيةالأنشطةكلالكرماوتتضمن

فلنخاصةأهدافاعملهمنالشخصتوقعوإذا.الشخص

غيرالأنشطةأنالهندوسويعتقد.للروحتقدميحدث

الإنسانية.المواهبلاستخدامالصحيحالطريقهىالأنانية

والمجتمع،الفردتفيدواجبالكونهاتعملالتيالأعمالوكل

زعمهم.حدعلىبراهمانالهندوسيالإلهإلىالنفصروتقود

طريق.الحيالكائنإيذاءعنوالامتناعالتفانى

للوصولالهندوسمنكثيرلدىطريقأسهلهوالتفاني

معينإلهاختيارعلىسالكهويركزبراهما.العلياالروحإلى

إلىسعيالأجلهالخيروعملاسمهوترديدبعبادتهيقوم

فيه.الفناء

القيمةهذهتطيقالهندوسيأرادإذاأهيمسا.

أذىأيفيالتسببعنيمتنعأنفعليهالعاليةالأخلاقية

حى.كائنلأيأخلاقيأوعاطفيأوعقليأومادي

ومن،للإنسانكماروحلهاالكائناتأنالهندوسويعتقد

.الحيواناتمنوغيرهاوالقردةالبقرالهندوسقدسثم

الحياةودرجات.التقديسمنخاصبنوعالبقرةوتتميز

الثانيةفيالنساءتشارك،أربعالمتفانيالهندوسيعند

وهذه.الأخرىإلىتقودمنهادرجةوكلمنها.والثالثة

المنزلرب2-التلميذدرجة-أ:هيالدرجات

اختياريةالأخيرةوهذه.الذاتنكران-4ألاعتزال3-

يسعينالانوبعفالنساء،وحدهمالرجالإليهاويصل

أيضا.إليهاالوصولإلى
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ت!صنأربعةأهدافتحقيقإلىعموماالهندوسويسعى

هي:الأهدافوهذه،منهمفردكلعندالقيمنظام

أهميةأكثرهاوهي،والاجتماعيةالدينيةالواجباتأ

كسب2-.الأخرىالثلاثةالأهدافعلىوحاكمة

بطيباتالتمتعفيالاعتدال3-.شريفةبوسعائلالعيحق

وتحقية!الإلهإلىالروحيالتوجهأيالموكشا،-4.الحياة

التوالد.سعلسلةمنالخلاص

مذاهبنشأت.الستةالفلسفيةالهندوسيةالمذاهب

بالمسصقأوتتعلقالنيايا،-أوأهمها:الهندومميةفيكثيرة

طبيعةبدرا!ىوتهتمالفاشالايكما،2-.المعرفةون!ية

.وتطورهالكودنشأةوتستكشفالصمخيا،3.العالم

إلىتهدف،وعقليةبدنيةتمارينمجموعةاليوجا،-4

براهمان.معالاتحادالروحتستطيعحتىالجسدتخليص

يشرحان6(5،)أيوح!لاه!االفيدتنا.6-الميمامسا5-

الفيدا.

اليوميةالحياةفيالهندوسية

فارنايسمىالهندفيقديمنظامهناك.المجتمعطبقات

طبقةوهىالبيضاءأطبقةا-أ:إلىالمجتمعيقسماعليهوبناء

الحمراءالطبقة2-والعلماء.القساوسةوهمالبرهميين

أطبقةا3-والجسود،والإداريونالحكاموهمالكاشتري

-4والتجار.والمزارعونالفلاحونوهمالفيزيةالصفراء

وتشملالسوداءالطبقةوهيبعدفيمارابعةطبقةوأضيفت

وصانعيوالنساجينكالخزافينالمهرةالعمالوه!االسودرا،

وضوحاأكثرالطبقاتتلكوأصبحت.والخدمالعسلال

أدنىخامسةطبقةظهرتكماتعقيدا.أكثرمجتمعبظهور

ويعاملهم،الحقيرةبالخدماتيقومونوهم،أصسودري!تامن

هؤلاءويعرف.لمسهمحتىويتجنبونبقسوةالبراهميون

مأ059عامقانوناالطقةهدهإلغاءورغم.بالمنبوذين

تسميةيحبذونفإنهم،عليهماللهأطفالاسموإطلاق

بالمنبوذين.أنفسهم

خاصةطقوسللهندوس.الهندوسيةفيالطعامآداب

معديكونأنويشترطونبطهارتهيهتمونفهم؟بالطعام

فياليمنىيدهويستخدم،نظيفةوملابسهطاهراالطعام

مننوعكليقدمأنيشترطونكما.وأكلهالطعامإعداد

أحديمسهالذيأطعاماويعدون.خاصطبقفيالطعام

والبيضاللحمويعدوننجسا.الدنياالطبقاتأفراد

آدابوهناك.نجسةكلهاأممحوليةاوالمشروباتوالسمك

ذلك.غيرأخرى

الهندوسعندالعباده

معبدفيالأسرةلإلهيؤدونهايوميةعباداتللهندوس

مختلفة،لالهةتخصصسنويةبأعيادويحتفلون.المنزل

وشيفالفشنوكرستبعيدةلمزاراتالرحالويشدون

ثلاثإلىالهندوستقحسيمويمكن.شاكتيوالإلهة

فيفشنايعبدونومنشيفا،يعبدونمن:جماعات

شاكتي.يعبدونالذينوأولئك،الختلفةتحسداته

عبادةشكلمنهالكلجماعاتأوفرقعدةوللهندوسية

بالدرجة)غورو(روحيامعل!اتقدسفرقوهناك.خاص

تتمثلمختلفةطرقولعبادتهمإلها.لهاتقدسالتىنفسها

القرفصاءوالجلوسطلوعهاعندالشمسإلىالماءتقديمفي

مزارحولوالطواف،الإلهاسموترديدمعبد،فىصنمأمام

وأكثرالمعبد.فيتراتيلوغناء،الساعةعقارباتجاهفيأسهإ

الناسيقدمحيثبوجمايسمىشيوعاالعبادةأش!!ال

والزهورالصندلودهنوالأرزالأصفراأوالأحمرالكرك!ا

وتقدمالمعبد.أوالمنزلفىللأصناموالبخوروالفاكهة

ماويسترجع.الحمامبعدصباحكلالأسرةالهةإلىالبوجا

مباركتها.بعدأخرىمرةفاكهةأوطعاممنالإلهإلىيقدم

براساد.يسمىوهذا

أنحاءكلفي،عديدةمزاراتللهندوس.المزارات

هذهأهمومن.الأمالإلهةأليوشيفالفشنوم!صسةالهند

.الجاجنهرعلىفاراناسيالمزارات

عديدةوشعائرطقوسللهندوس.الهندوسيةطقوس

موته.حتىحملايكونأنمنذالإنسانحياةيمتمتد

بعدطقوسوستةالحملفترةأثناءتقدمطقوسثلاثةفهناك

حينماويكونأوبانانا،يسمىالعاشروالطقسالميلاد.

رمزاالمقدسبالحبلالعلياالثلاثالطبقاتأطفالأحديقلد

ذلك.يتبعانطقسانوهناك.الرسميتعليمهلبداية

السبعالخطواتشعائرهوأهم،الزواجعشرالثالثوالطقس

-الهندوسعند-المقدسةالنارأمامالزوجانبهايقومالتى

والخامس،المنزلربعشرالرابعوالطقس.الزواجعند

الميت.جثة2إحراقعشروالسادس،التجولعشر

الهندوسعندالمقدسةالكتب

ومن.عقائدهمجميعهاتكونكتبعدةللهندوسية

المهابهاراتا،الرامايانا،،البوراناس،الفيداأهمها

جيتا.بجافاد

فيدا،-ريجأ:أقسامأربعةإلىتنقسمالفيدا.

الدينيةالأناشيدمنمجموعةوهيالناريةأعيدااومعناها

الهتهم.أمامالهندوسبهايتضرعالتيالهندوسية

علىوتحتويالشحسية،الفيداوتعنيفيدا،ساما2-

الدينية.والواجباتالعباداتمنومجموعةدينيةمزامير

مجموعةوهي،الهوائيةالفيداوتعنيفيدا،-ياجورا3-

الموتى.جثثإحراقعندالكهخةينشدهاالتيالتراتيلم!

وتشملالزواجعندتتلىأناشيدوهيفيدا،-أثارفا-4
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منهاكتابكلويحتوي.سحريةورقىوتعويذاتبركات

أدعيةعلىويشتملالسامهيتا،-اأجزاء:أربعةعلى

والشعائر.العقائدمسائلويعالجالبراهمانا،2-.وتراتيل

القديسينعندالفناءفلسفةعلىويشتملالأرانيكا،3-

فىكتبتفلسفيةأعمالوهيالأبانيشاد،4-.والرهبان

حوار.صورة

علىتشتملهندوسيةشععبيةمأثوراتالبورانا.

وأبطالهم.الهندولرالهةعنوأساطيروخوارقحكايات

وكيفية،العالمبدايةعنالهندوسمعتقداتتحكيكما

.ميلادهوتجددالمؤقتةنهاياته

تحكى،هنديتانملحمتانوالملهابهاراتا.الرامايانا

التي،زوجتهإنقاذومحاولاتهراماالأميرقصةأولاهما

بينصراعقصةتحكيوالأخرىرافانا،الجنملكخطفها

زوجة.مقتلحولالمالكةالأسرةمنفرعين

كريشناالإلهفيهيناقعشفلسفيعملجيتا.بجافاد

وطبيعته.الوجودمعنىأرجوناوالمحارب

وعاداتهم.الهندوسقوانينفيكتبلثسشرا.دارما

وباراشاراوياجنافالكيامانوكتبهاالتيتلكوأهمها

ونارادا.

نأجيتاوالباجافادالفدانتاتقرر.الفلسفيةالأفكار

بعدالبقاءفيوتستمر،مخلوقكلفيمقدسةقوةالروح

نتيجةروحكلوتمرآخر.جسدفيتحلحيثالجسدفناء

وقد)موكشا(.الحريةتنالأنقبلتجارببعدةلعملها

،متطابقانوبراهمانالروحأنإلىشانكراالفيلسوفذهب

ملراهماتمتزجلاالروحأنإلىرامانوجايذهببينما

وبراهمانالروحأنمادهافاوقررالجسد.منتتحررعندما

ثلاثهناكأنإلىالهندفلاسفةويذهبتماما.منفصلان

بمباركريتى-أ:الماديبالعالممرتبطةالروحتجعلصفات

نأأيقوناس،2-،الكائناتلكلضعروريةالمادةأنأي

تجعلالتيمايا؟3-.مخلوقكلذاتيةفيتنبنيالصفات

الروحفإنثمومنوخداعا،وهماالفانيالعالمهذامن

المتعاقبة.الحياةدوراتشراكفيواقعة

الهندوسيةالإصلاححركات

التاسعالقرنخلالإصلاحيةحركاتعدةظهرت

بعدثمأولآبالمسلمينالهندلاتصالنتيجةالميلاديعشر

ومن،الميلاديعشرالخامسبالقرنبدءابالغربذلك

ورامأم(.833-أ)772رويموهانرامحركةأهمها

والعهدوالبوذيةالقرآنودرس،براهميةأسرةفىولدهذا

)إحراقالسوتيةوممارسعةالتماثيلعبادةوكرهالجديد،

علىعلامةزوجهامحرقةفينفسهاالهندوسيةالأرملة

علىحيةتحرقأخيهأرملةرأىحينماله(إخلاصها

وعبادةالشركإلغاء:أجلمنوقاتلزوجها.محرقة

الحيوانوذبحالأطفالوزواجالطبقاتونظامالتماثيل

والسوتية.

ساماجبراهموالإلهجمعيةأسس!ام،828عاموفي

الجمعيةحاربتوقد.الهندولمميةالديانةإصلاحأجلمن

الصلواتعلىوركزت،والأصناموالصورالتماثيل

الجمعيةواستوحت.الإلهوحدانيةتؤكدالتيوالترانيم

النصرانية.منالعبادةأشكالبعض

إجازةفيكبيرأثررويموهانراملجمعيةوكان

وزواج،الطبقاتشرعيةوعدم،بالسوتيةالخاصةالقوأنين

للنساءالملكيةوحق،الأطفالوزواج،الهندوسيةالأرملة

.ام059-9182بينماالفترةفيوذلك،والمنبوذين

-182)4داينانداأسسأم،875عاموفي

غلاماكانحينماأنهذلك،ساماجآرياجمعيةام(883

شيفامعبدإلىتتسلل،الليالىإحدىفىالفئرانرأى

الإله.مقدرةفييشكفبدأ،إليهالمقدمالطعاموتأكل

دراستهبعدوكون.الأوثانلعبادةكراهيةعندهوتكونت

جمعيةالفلسفيةومدأركهالدينيةمعارفهوتوسيعللفيدا

قبل.كماالإلهمنوحىوأنهاأزليةالفيداأنوادعىآريا،

والشركالتماثيلعبادةعارضولكنهوالميلاد،الكرمامعتقد

شد،والمنبوذينالميلاد،علىالقائمةوالطبقيةالحيوانوذبح

الأطفالزواجأدانكما.الحماموشعيرةللمزاراتالرحال

الجمعيةأتباعويؤدي.الأراملزواجوعارضالنساء،وعزل

ويعلمونللنارالقرابينويقدمونالأحد،يومعباداتهم

بالالتزاممطالبمنهمعضووكل.كهنةلهموليسالفيدا.

للإله.والولاءبالتقشف

نوأح؟عدةمنالمعاصرةالهندوسيةتطورتوقد

وأكريمنشا،هاريتسمىعالميةحركةالانفللجمعية

منتشرةجماعاتتقودهاكريشنا،لضميرالعالميةالحركة

ولهاوأوروبا.أمريكافيوخاصةالعالمأقطارمعظمفي

حركاتهناكأنكماالأقطار،تلكفيعديدونأنصار

خلالمنبالعبادةالاهتمامضرورةعلىتركزمماثلةعديدة

(.ني)التفابهاكى

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المانووالهندوسيةالبوذيةالدارماالأبانيشاد

ملحمة،تابهاراالمهايرالدامميا

ند،النحتنيوحاماراحيتادبحافا

لهسدالاياماراهمالرا

لرتا،لهنداشيفا!ةلثقاا

الفلسفة،الهنديةالمغلقةالطبقةحاحاناث

اليوجاالفيدانهر،الجانج

كرماالدينيةالحياة
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الموضوعصرعنا

الهندوسيةمعتقدات-ا

أهيحسا-دلآلهةا-أ

الهمدوسيةالمذاه!هـالتماسخ-!

الستةالفلسفيةإيداءعنوالامتناعالتفاممط-ج

الحيئ!الكا

اليوميةالحياةفيالهندوسية-2

المجتمعطمقات

الهندوسيةفىالطعامآداب!-

الهندوسعدالعبادة-3

المزارات

الهندوسيةطقوس!-

الهندوسعدالمقدسةالكتب-4

حيتابحافاد-دالفيدا

شسشرارماداهـ-نالبورااب

الفلسفيةلأدكاراوتارابهاوالمهانامياالرا-ج

الهندوسيةالإصلاححركات-5

.الأمريكيونالهنودانظر:الأحمر.الهئدي

قبلماإدىقصتهتعودالهنديالأدب.الأدبالهئدي،

الدينيةالكلاسيكيةالأعمالويش!ل.عام0003

ملوكبلاطوأدبوالسيخيةواليانيةوالبوذيةالهندوسية

والنثروالشعروالأغانىالتقليديالشفاهىوالشعرالهند

نأمنوبالرغم.المعاصرةالأفكارعنيعبرالذيالحديث

إلىالخاصإسهامهاأضافتقدالمتعاقبةالأجيالكل

نفوذذاتمازالتالقديمةالنصوصأنإلا،الهنديالأدب

واضح.

مستمعيه،آذانإلىيصلقريبةفترةإلىالأدبكان

كانتفقدوالإلقاء،الأداءخلالمن،العادةفي

تحفظ،الغالبفيالطويلةالدينيةوالقصصالنصوص

ولذا،آخر.إلىجيلمنشفاهةوتنقلقلبظهرعن

يعرفونلااسياجنوبيسكاننصفأنمنوبالرغم

بدرجةمتطورةالمنطقةهذهثقافةأنإلا،والكتابةالقراءة

حقب:ثلاثإلىالهنديةالقارةشبهأدبوينقسم.عالية

امتدتالسنسكرشيةعليهاسيطرتالتيالقديمةالحقبة

الوسطىالقرونوحقبة،الميلاديعشرالحاديالقرنإلى

القرنأوائلإلىالميلاديعشرالحاديالقرنمنوهي-

اللغاتتطورتوخلالها-الميلاديالتالمئكلشر

الأوروبية.بالثقافةتأثرتالتي،الحديثةوالحقبة.الإقليمية

وأشعرا،الأدبجلكانوالثانيةالأولىالفترتينوفي

فقدهذاومع(،قصيرةقصيدة)أيمنقوشةعبارة

تطورتفقدالحديثةالفترةفيأماأيضا.النثراستعمل

كاملة.بدرجةالنثرصناعة

القديمالهنديالأدب

كلمةهيولمحدابالفيدا،الهنديالأدببدأالفيدا.

منسلسلةهذهوكانت.المعرفةتعنيسنسكريتية

الطقوسفيتستعمل،اعتقادهمفيالمقدسةالنصوص

منالأوليةأشكالهافيوتشكلت،الوثنيةوالقرابينالدينية

وحتى(.السنسكريتية)المعرفةالقديمةالسنسكريتيةاللغة

الديانةفيالألمساسحجرالفيداتعد،الحديةالأزمنةفى

فيدايسمىماهيالفيداونصوصصيغوأقدم.الهندوسية

الرابعالقرنإلىتاريخهايرجعالتيالإعداد،أوالتجهيز

إندراالفيديةللالهةتراتيلومعظمهاالميلاد.قبلعشر

رابوفاروناالشمسإلهوسورياالنار،إلهوآجني،المحاربة

ياجورفيداهيللفيدااللاحقةوالكتب.والأرضالسماء

إثرفاو(الكهنة)ترانيمفيداوساما،للقربانقواعدوهى

الإنسانعنوالتساؤلبالخيرللتفاؤلتقالالتيفيدا

والعالم.

لعهدالسابقةللفيداعديدةنثريةملاحقكتبتوقد

الكهنةتفسيراتأيالبراهمانا؟كانتفأولأ.النصرانية

وظيفةتناقشالتي(،الغابة)بحوثأيوالأرانيكاللمذهب

الإنسانبينالعلاقةفىوتتأمل،القربانطقوسوغرض

الأبانيشاد،والمسماةهذهبعداللاحقةوالنصوص.والعالم

.الحياةطبيعةفىالبحثهذأتكمل(،الروحية)التعاليمأي

الروحيالفكرفيعظيمةأعمالأالتعاليمهذهوتعد

والفلسفي.

الملحميالشعرمنقصيدتانلمسيطرت.الملحمىالشعر

بعدالباكرالهنديالأدبعلىالسنسكريتيةباللغةكتبتا

الكبرىالتوابلحربأيالمهابهاراتا؟وهما:الفيدا،

قصيدةأطولالمهابهاراتاوتعدراما(.)تصةأيوالرامايانا

الشعر.منبيت01.!...منتتكونفهى،العالمفى

قبلالخام!رالقرنبينبالتدريجالنهائيشمكلهاأخذتوقد

تطورتالفترةنفسوفي.الميلاديالخامسوالقرنالميلاد

.التقليديشكلهافىالهندوسيةالديانةونمت

علىالحربحولللمهابهاراتاالرئيسيةالقصةتدور

فرعانوهما،والكاورافاسالبندافاسبينالعرشخلافة

البندافاس،جانبكريشناالإلهأيدوقد.المالكةللأسرة

القصة.هذهمنلاحقةإضافاتفيكآلهةصورواالذين

(،الإله)أغنيةأيجيتاالباجافادالمهابهارتاوتقئداخل

فيهاويشرحالهندوسيةالنصوصكلمنتأثيراأكثروهي

الواجب)أيدهرمامعنىأرجوناالباندالأميركريشنا

عليهأنبسبباغتمالذيأرجونا،كريشناويعلم(.الدينى

مساراتباعشخصكلعلىوأنالحربفيأقاربهمحاربة

النتائج.فىالتفكيردونالواجب
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فيوحدةوأكثرالمهابهاراتامنأقصرفهيالراماياناأما

الشاعرتححدثوفيهاواحد.تاريخهماأنرغم،الموضوع

رافانا.الشيطانمعومعركتهراماالصالحالملكعنفالميكي

واعتقلهالمميتاواسمهاراما،زوجةسرققدالشيطانوكان

لمميتاإنقاذرامااستطاعوقدسريلانكا.الانوهيلانكافي

علىهذاراماوانتصار.لهانومانالقرودجيع!بمساعدة

فىراماوكانالشر.علىالخيرانتصارإلىيرمزرافانا

للإلهتجسيدابعدفيماصورلكنهشعبيا،بطلاالأصل

فيشنو.

الملحميتينالقصميدتينهاتينوبعدالبيورانا.

المعرفةأيبيورانا،المسماةالنصوصتأتي،التاريخيتين

التقليديةللمعرفةالكبرىالتاليةالمجموعةوهي،التقليدية

81هيالرئيسيةوالبيورانا.الدينيوالحوارللهندوسية

بين!اوقدوالأساطير.للقصصموسوعيةمجموعة

تنميوهى.الميلاديينعشروالحاديالسادسالقرنين

الالهةقصصخلالمنالكلاسيكيةالهندوسيةالأفكار

الهند.فيوالأنهاروالجبالالمقدلمسةالسهولفيوالأبطال

نمسبسلسلةأي،34هاريفامشااسمهابيوراناوأقدم

أولهذهوتعد.للمهابهاراتاالفهرسمننوعوهى،هاري

إلهوهوكريشناللإلهمفصلبسرداتتالتيالنصوص

عندومحبةشعبيةالالهةأكثرأصبحالذيالبقر،قطيع

ثمشعبيا،بطلاأصلاكريشناكانراماومثل.الهندوس

كريشنالقصةصيغةوأهمفيشنو.للإلهتجسيدابعدفيماعد

(،المحبالإله)تاريخبيوراناالباجافاتافيوردتالتيهي

الوقتذلكفي.الميلاديالتامحعالقرنخلالوضعتوقد

الالهةعبادةمحلحلتقدوشيفافيشنوعبادةكانت

الفيديين.

،الهنديالأدبفى،الصعبمنوالكافيا.الدراما

العلمانية،والأعمالالدينيةالأعمالبينفاصلخطرسم

موضوعاتإلىترمزدائماالعلمانيةالقصصأنخصوصا

السنسكريتيالأدبأشكالبعضكتبتوقد.دينية

تكنلمالتسليةهذه.الملكيالبلاطفيوالمتعةللتسلية

.المعارففيالخبراءمنلجمهورولكن،للعامةمتاحة

تروقأنمنهاقصدالتيالدرامافىتتمثلالتسليةوكانت

حولتدوركانتالتيالراقيةالثقافةذويللمتعلمين

الحضوريكونأنلابدوكانوالمشاعر.الشخصيةدقائق

حيثجيداالسنسكريتيةاللغةيعرفونالذينأولئكمن

بعضأنمنوبالرغمالعليا.المثقفةالطبقاتلغةكانت

العاميةاللغاتتتحدثكانتالثانويةالدراماشخصيات

الكاتبمهارةأنإلا،براكريتلغةمثلالأخرى

ولازمةضروريةكانتالسخسكريتيةاللغةفيالمسرحي

المسرحية.قيمةلرفع

السنسكريتيةباللغةكتبالذيالمسرحيالكاتبنالوقد

الميلاديالسادسالقرنفىعالقالذيكاليداسا،وهو

التيشاكونتالا،مسرحياتهأفضلوكانت.واسعةشهرة

المسرحيةوضعتوقد.المسرحيةبطلةاسمعلىسميت

أتقنكذلك،المهابهاراتامنرومانسيةقصةأساسعلى

بعضفيهتستخدمالذي،كافياالمسمىالشعرفنكاليداسا

وتصف.بكثرةوالخيالوالتشبيهبالألفاظالتلاسطفنون

(،كيفالرسول)السحابةأيميقادوتاالقصصيةقصيدته

.الزمانبينهمافصلحبيبينبنرسولاأصبحتسحابةأن

والطبيعةالحبوصففيالقصصيةالقصيدةوتستطرد

جوفيندا(،)أغنيةجوفينداجيتاقصيدةوتصفبتوسئ.

ورادا-لكريشنااخراسموهو-جوفيندابينالحبممارسة

شاعروهوجاياديفاألفهاالقصيدةهذهجمنا.نهرعلى

القصيدةوتمتلئ.الميلاديعشرالثانيالقرنفيعالق

للأغانيكموضوعرأئجةوكانتللطبيعةجمةبأوصاف

المسرحي.والرقص

الباليلغةأدبيهتم.والبراكريتالباليلغتيأدب

عالموفي.كبيرةبدرجةبالبوذيةهذا،يومناإلىبقيالذي

النصوصبقراءةالبراهمالكهنةفقطيسمحالهندوس

القرنفىعاشالذيبوذا،تعاليمأما.المقدسةاسشسكريتية

ولذا.للجميعتكونأنمنهاقصدفقدالميلاد،قبلالسادس

البالي.بلغةمكتوبةالباكرةالبوذيةالخطوطاتكانتفقد

المليئةالجاتاكاحكاياتعلىالباليلغةأدبويشتمل

البالىلغةأنوبما.الماضيةبوذاحياةعنوأقاصيصبالحياة

وحفظتمقدسةلغةعدتفقد،البوذيةبلغةعرفتقد

الباليلغةومازالت.الحاليوضعهافيالسنسكرشيةمثل

هذا.يومناحتىسريلانكافيبوذيةلغةبوصفهامهمةلغة

استعملتقدالبراكريتصيغبعضفإنالمنوالنفسوعلى

وبسبب.اليانيةأنظر:لليانية.المقدسةالكتبكتابةفي

قدالباكرةواليانيةالبوذيةالخطوطاتفإنبمالدينيةأهميتها

إلايتبقلمذلكعداوفيما.الأديرةفيبعنايةحفظهاتم

وقد.القديمةالفترةمنالبراكريتيالأدبمنقليل

بعضفيالحوارفيأيضاالبراكريتيةاللغةالمشخدمت

قيمةذاتلغةتكنلمأنهاإلاالسنسكريتيةالمسرحيات

قدهالامثلالشعراءبعضفإنذلكمنوبالرغم.ثقافية

بها.كتبوا

باللغاتقديمأدبيوجدالباكر.الدرافيديالأدب

منفصلالأدبهذاالهند.جنوبيفيالمستخدمةالدرافيدية

اللغةولكن،السنسكريتيالإرثعنكبيرحدإلى

اللغةمنكلماتهامنكثيراتقترضالدرافيدية

الثانيالقرنفىبدأفقدالتاميليالأدبأما.السنسكرتحية

قصائدمنمكونةشعريةمجموعاتمنبسلسلةالميلادي
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وأ،المجازيةواللغةأطبيعةاخلالمنالحبتصفرومانسية

.والمغامراتوالمعاركالملوكتصفبطوليةأشعار

لغرضالتاميليةلاللغةأسدينياوالأدبالشعرنفمأ

مجموعةوكانت.تقريباالميلاديالسالغالقرنفيالعبادة

المتعبدونآوالنياريونباسمالمعروفينالتاميلالشعراءمن

،أحرىمجموعةهناككانتكماشيفا،الإلهأتباع

منشلأشعارثانتوفشنو.الإلهأتباعوهم،الألفاريون

اشتملتكذأسك.م!ضفةشخصيةخاصيةذاتالمجموعتين

!مال!صثيرامتدح.الشاعراتمنعددعلىالمجموعتينكلتا

وقد.المنطقةفيالكثيرةسيةالهندرالمعابدالتاميليةالقصائد

أ!قرن!تابينللراماياناتاميليةصيغةكامبانأحشاعراكتب

الم!ضولةالاداباتبعتوقد.الميلاديينعشروالثانيالعاشر

حيثمماثلةمناهث!صيةالأخرىاالدرافيديةأطغاتبا

أخاتأدبأما.والسنس!صيتىالتاميلىبالتراثتأثرت

الهند،لشماليالإقليميةللآدابسابقفهوالهسدجنوبي

هذا.يومناإلىباقيةأهميتهومازالت

الوسطىالعصورأدب

أوحهمنأ!سص!!االحقمةإبادالهنديالأدباتطور

فيقصائدالإقليميونالبلاطشعراءآلفوقد.مختلفة

أعمالأالشعراء!نكثيرأنتجكما،والمحارب!تالملوكمدح

أصشسكريتيةاالملحميةالقصائدمنأفكارهاا!عتمدت

الحكامبلاطحاشيةأدخلتكماأجايورانا.اومخطوطات

الثقافةمنعناصرالفار!ميةباللغةالمتحدث!تالمسلمين

3إنتاجفيالهندوسيةانتشار!عاهموقدللهند.الإسلامية

أسالمماكرسالذي،أ!مدوسياالدينيالأدبمنهائل

البماكتىلأدبنموذجاهذاوكانوحصيشنا.رامالألوهية

العالدبينالمحبةعلاقةأهميةأسعلىوقدالتعبد(.)ديانة

المتنوعةالشعبيةالأشعارمنمجموعةانتقلتكما،والإله

لاخر،جيلمنوالمهرجاناتبالفصولتحتفلكانتالتي

.اليومحتىاليهاويستمعتغمىومازالت

حدتتالتيالأدبيةالتطوراتأهبمالباكتيالأدبكان

اللذينوراماكريشناعبادةبداتوقد.الوسعطىأغرونافي

القرونفيانتشارهافشنو،للإلهالأساسيالتجسيديمثلان

أتباعهماوتجمع،عديدةمعابدلهمابنيتحيثالوسطى

وقدمعينا.دينيامعلمايتبعمنهاكل،الطوائفمنعددفي

بهايترنمتراتيلشك!!فيالباكتيالأدبمنكثيرثتب

وأوأفعالها،الالهةتمدحكانتاكتراتيلهذه.اليومحتى

تواضع.فيالعونأ!اتسأ

شيتركزأجقر(اقطع)إلهكريشنايمدحأرزياالشعرأما

أجقراقطعانراعيفتياتأيالجوبياتمعألعابهحول

جاءتالقصصهذه.شحجابهسنينك!!بينهنقضىاللائي

تصفوهيالجيتاجوفيندا،وبيوراناالبجافاتامنمعظهما

فيالمذكورلكرشناوالملكيالنبيلالجانبعنمختلفاجانبا

بدعاباتهمفتونينغالباعبادهيكونحيثالمهابهاراتا.

رامناعبدفقدآخرجانبومن.الرومانسيةوغرامياته

نموذجاسيتازوجتهكاشطكمامتاليا،بطولياملكابوصفه

التابع،هانومانالقردالإلهح!انوكذلك،الهندوسيةللأنوثة

حياتهألمكرساللتابعمثلارافانا،ضدحربهفيشاماالأم!تا

الباكتي،منآخرنوعيوجداسسانتاتراثوفي.لمعبوده

يبحثلهاشكللاروحابوصفهالأعلىاالكائنفيهيعبد

أمحبادة.اخلالمنالقلبفيعنها

متعددةإسلاميةسلالاتح!صمت.الإسلامىالادب

،الميلاديالثامنالقرنفيإليهاالمسلمينوصولمنذالهند

وقد.التركيةأوالفارسيةتححدثمعظمهماكانحيث

بسيط،هنديتحريفمع،أطغتاناهاتانكانت

لشعروتقليدا.والبلاطالحكومةيندوارفيمستخدمت!ت

الشعراءشكلحاليا(،)إيرانأع!ارسياأضقليدياأجلا!أا

والقصائدالمديحشعرأوالقصيدةالف!ارسيونأعنودا

أشعاروهذه،الغزلخاصةبصفةرالمسنفىانرزمانسية

المسلمينهؤلاءالشعراءأشهروكان.أ!دوبيتامنمترابصةا

الذيأم(،21532)53خسروأميرالهندفيالمبكرين

الموسيقى.ذلكفيبماالأخرىالفنونيجيدكان

القرنمنامتدتالتيالمغولإمبراطوريةقدمت

فرصةعشرالثامنالقرنإلىالميلاديعشرأصسادسا

الأباطرةمسيرةوصارتالشعراء.منلعددأسشعرباالت!صعمب

لهذهالغنيالتاريخيالتراثمنجزءابسخاءالمصورة

الطابعإلىالمسلمونالحكامتحولالوقتوبمرور.الفترة

تحلالأورديةاللغةبدأتحيثمتزايدبمبشكلالهندي

اللغةولكن،الحكامبينتخاطبأحةلصفتهاأغارسيةامحل

إلىالتحولمنوبالرغم.رسميةلغةبقيتأغارسيةا

والصورالتقليديةالفارسيةالشعريةالأش!!الاأنإلاالأوردية

باقية.ظلتالمجازية

القرونفترةخلالالأدب.كتبالهنديةباللغةالأدب

لهجةوكانت.المتباينةاللهجاتمنبعددالمتأخرةالوسطى

ذاتدلهيمدينةجنوبيأكرامنطقةفيالسائدةباشابراج

قدأنهمنكريشناالإلهعنقيلمابسبب،خاصةأهمية

كريشناالباكتيشعراءأعظموكان.المنطقةهذهفيعاش

السادسالقرنفيعاشأعمىشاعروهوسورداس،الشاعر

بلغةكريشناالطف!!وصففيماهراوكان.الميلاديعشر

منطقةمنبايميراالشاعرةأما.متكلفةوغيرمؤترة

فيهاعاشالتيالفترةنفسفيعالثحتوالتي،براجستان

إليهالحنينبلهجةكريشناعنأغانيكتبتفقد،سورداس

لها.زوجابصفتهأحبتهالذيالإلهعنالفراقألمعرمعبرة
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أمثالمنللشعراءالتقليديةالحياةقصصتكونالممكنومن

الأساطير.علىبنيتقدوميراسورداس

تولسيداسالشاعرهوالباكتيراماشعراءوأشهر

شاريت--رامقصيدتهوكانتأم(.1623)532

لقصةأخرىصيغةراما(أفعال)بحيرةماناس

أكثروهى،الهنديةالأفاديبلهجةالرامايانا،كتبت

الهند.شماليفيشعبيةالدينيةالنصوص

كبير،الشاعركتبهاالتىوالأغانيايلأحاديثومازالت

إلىمتداولةالميلاديعشرالخامصالقرنفيعاشوالذي

علمفقد،السانتطريقةعلىشماعراوبصفتههذا.يومنا

الإله،عنالداخليالبحثمنيتكونالدينمسارأنكبير

كانأنهمنوبالرغم.فائدةذاتغيرالهندوسيةطقوسوأن

الكائنإلىالإشارةفيرامامثلأسماءاستخداممنيكثر

موحدا.يكنلمأنهإلا،الأعلى

شعرهوالهنديةباللغةالبلاطشعريمثلماوخير

الذي،الميلاديعشرالسابعالقرنفيالمولودبهاريلال

يذحاذقشعرفيالأخرىوالموضوعاتالحبعنكتب

منكثيراالشعراءمنوأمثالههاريلالاقتبسوقد.بيتين

قصائدفيالباكتيالأدبمنالمجازيةواللغةالاصطلاحات

كتبوها.التيالحب

موضوعاورادا،كرششاعبادةتؤلف.البنغاليالأدب

السنسكريتيةجيادلفاقصيدةفيمستوحاةأساسيةوفكرة

القرونفيالبنغاليالشعرفيجولمحيداجيتاالمسماة

الشاعرألفهاالتىكريشناأغانيكانتوقد.الوسطى

عشرالرابعالقرنفيشمعرهازدهرالذي،فيدياباتي

منالماشيليبلهجةكتبتوقد.كبيرةشعبيةذات،الميلادي

باللغتينأساساالمتحدثةالمناطقبينالواقعةبيهارمنطقة

والهندية.البنغالية

-1)486شيتانيابتعاليمتؤمنطائفةأنتجتوقد

كميات،الصوفيينكريشناأتباعأحدوهوأم(،ء33

عبرتوقد.البنغاليةباللغةالتعبديالشعرمنكبيرة

عن(،المجانين)العاشقونالباؤلآلفهاالتىالتعبديةالأغاني

بالإسلاممتأثرينوكانوا،الإلهيوالحبالنشوة

ألمجاورة،للغاتمتناسبةآدابتطورتوقد.والهندوسية

الغةوالأساميةأوريسا(،فيالتخاطبالغةالأوريالغةمثل

.الفترةنفسفي(أسامفيالتخاطب

للديانةالمقدسةالكتبتكون.البنجابيالأدب

مؤس!رشماركوقد.البنجابيالأدبأجزاءأهمالسيخية

كبيرأم(،-953ا)946ناناكجورووهوالديانةهذه

كتاباتجمعتوقد.للإلهالمجردةالطبيعةفياعتقاده

الروحيين،الاباءكتاباتباسمبعدفيماعرفتالتى،ناناك

السيخكتابفيالسانتيللتراثآخرينثثسعراءوكتابات

وقد(.الأصيل)الكتابجرانتآديالمسمىالمقدس

ذلكفيبما،النصوصهذهفيالقصائدمنكتيركتب

اللغةمنبدلأ،القديمةالهنديةباللغةكبير،قممائدبعض

إلىالروحيينالاباءكتاباتمساروصلوقد.البنجابية

م(.8017)1666سينججوبندجوروبأعمالنهايته

مصدرانفسهاجرانتالاديأصبحتعهدهانقضاءوبعد

الكتابأي،صاحبقوروجرانتويعد.السلطاتلكل

المسماةالسيخمعابدفيكبيراحترامموضعالمقدس

.واراجورد

الشعراءأعمالمنبعدفيماالبنجابيالأدبأصبح

علىوالمثال.الفارمسيةباللغةيكتبونكانواالذينالمسلمين

البطلاسمعلىسميتوقدرانجا.هيرقصيدةذلك

نوعوهي،شاهفارسبقلم،ام766عاموكتبت،والبطلة

كبيرةبشعبيةتتمتعومازالت،الرومانسيةالأساطيرمن

هذا.يومناحتى

لهاتينالباكرالأدبيتبعوماراثي.غوجاراتىأدب

الشماللادابكاثلانمطاالهند،غربيفي،اللغتين

المشخلصوقد.الدينيةالصبغةعليهتغلبحيث،والشرق

تمارسلاتزالالتي،اليانيةمنالقديمالغوجاراتيالأدب

الديانةمعتقداتالأدبهذايعلم.غوجاراتفيبكثرة

حظيتكذلك.القصصيةالرواياتخلالمناليانية

والأبطالالملوكإقدامتصفالتي،البطوليةالأشعار

المقابلوفي.الفترةهذهفيجارفةبشعبية،ولشجاعتهم

القرنفيعاشالذيبهتا،نارمميمالباكتيالشاعرآلف

كريشنا.فيهايمجدق!مائد،الميلاديعشرالسادس

فيالهنديةباللغةالمكتوبةميرابايأغانيكذلكوظهرت

غوجاراتية.صيغ

الشمالية،المنطقةفيالادابأقدمأحدفلهاالماراثيةأما

(،المقدسة)المعرفةجنانيشفاريهوالباكرةالأعمالوأهم

القرنفىكتبتالتيباجافادجيتا،علىطويلتعليقوهي

إيكناثهوآخركاتبقدمكما.الميلاديعشرالثالث

.الميلاديعشرالسادسالقرنفىبوراناباجافاتاعنتعليقا

التراثانتقالكيفيةعلىآخرمثالآهذاعملهويعد

وفي.الإقليميةاللغاتإلىالكتاببوساطةالسنسكريتي

الإلهمدحفيالماراثيالتعبدشمعريكتبالأحيانأغلب

هوفيتثالشعراءوأشهرفشنو(.أشكالمن)وهوفيتثال

.(م9461-061)8توكارام

الحديتالأدب

القديمةالهندتراثلايزال.الأوروبيةالثقافةأثر

.اليومحتىالهندفيثقافياجزءايمثلالوممطىوالقرون

وأصبحت،ألاوروبيةللثقافةالهندتعرضتحينمالكن
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أيضاتعرضهالدأ،البريطانيةالإمبراطوريةمنجزءابالتالي

دركانوقد.مكثفةبصورةالغربيةوالأفكارللمؤثرات

إحياءهو،الأوروبيالوجودتجاهالهنودالكتاببعضفعلى

الأشكالآخرونكتابتبنى.القديمةالهندوسيةالقيم

الرواية.وكتابةالصحفيةالكتابةمثل،للكتابةالغربية

التامئالقرنفيالهنديللأدبالحديثةالفترةبدأت

وقدكبير.اجتماعىتغييرفترةوكانت،الميلاديعشر

وكانبها.الخاصالغنىأدبهاالكبرىاللغاتكلأنتجت

أعمالأنمنوبالرغمبالنثر.المتزايدالاهتمامهوتطورأهم

إلاالباكر،الهنديالأدبفيبالفعلموجودةكانتالنثر

فىديسياأغلبهاكانالتي،التقليديةالنصوصمعظمأن

أغترةاوأثناءبالشعر.كتبقدكانالمشاعر،فىأوالمحتوى

أداةبوصفه،النضجمرحلةإلىالهنديالنثروصلالحديثة

الأفكار.منواسعمدىعنللتعبير

عمليةفيببعضهمامرتبطانتطورانساعدوقد

المنصريناممتعمالهوالتطورينهذينأحدالتغيير.

اليدبخطنسخايكتبونالناسخونوقدكان،للطاعة

الصحافةميلادفهوالاحرالتطورأما.الماضيفيللنصوص

قراءجذ!فىالغربيالتعليمانتشارساعدوقد.الهندية

الإصلاحأفكارعنال!ضابعبركماالجديد،للأدبجدد

الواقعية.بمبدأبشدةمهتمينالاجتماعي

التالمئالقرنمنالمتأخرةالفترةفي.القوميةميلاد

الختلفةالهندمناطقفيالمواطنونبدأ،الميلاديعشر

البريطانيللوجودفعلردهو،مشتركهدففييشاركون

نتكطضمروحصكةتتشكلبدأتحيث،بلادهمفي

وبداياتالتامئكلشرالقرنفىالكتاباتمنلكثيرإلهاما

العشرين.القرلق

معظمفيالحديثالأدبمنمشتركنمطيوجد

تطورفيالصحافةانتشارسعاعدوقد.الهنديةاللغات

وفي.القصيرةانتشارالقصصوازديادالنثريةالكتابات

فيكتب،ام479عامالاستقلالسبقتأقيالأعوام

وهم،المثاليةوالمبادئالآمالعنمعبرينالكتابمن

أظهرتوقدالحمتقلالها.علىالهندحصوليترقبون

ما479عامتلتالتيالفترةفيالهنديةالكتاباتبعض

التيالمشكلاتبسبب،والإحباطالأملخيجةمنشيئا

القرنفيالزمنوبتقدم.الامشقلالبعدحلدونبقيت

جربحيث؟ونضج،الهنديالأدبنماالعشرين

والكتابةالحركالشعرمتنوعةجديدةأساليبالكتاب

حي!كبيرةشعبيةالقصصيةارواياتونالت.التجريبية

المغامراتحولتدورالغالبفىأفكارهاكانت

فيكبيرحدإلىناجحةنراهاالتيتلكمثل،الرومانسية

الهندية.السينما

عاصمةكلكتاكانت.البنغالفىالحديثالأدب

ولذا،الميلاديعشرالتاسيعالقرنفيالبريطانيةالهند

التأثيرتحتتقعالهندفيمنطقةاولالبنغالأصبحت

الكتابأنتجعشرالتاسعالقرنأوائلوفي.البريطاني

الإنجليزية.للأعمالعديدةواقتباساتتراجمالبنغاليون

بقلمالهنديةباللغةكتبتالتيالقصصأولىوكانت

ومازالتأم(1498)983شاندراشاترجيبانكيم

-)1876هايايشماندراشماتوبادساراتقصص

واسع.بشكللقرأأم(389

الأدبفياسماأشمهرإن

رابسدراناتهوالبنغافي

أم(.149-1861)طاغور

شماعراوقاصخاطاغوركان

ورساماموسيقياومؤلفا

نالوقد.فذامسرحياوكاتبا

نوبلجائزةام113عامفى

طا.اناتاشدالإنجليزيةالترجمةعنللأدب

!كوررر.جيتانجماليالشعريةلمجموعته

التقليديةالعناصربينطاغوركتاباتوتمزج(.غنائية)عروض

الباكتيالغنائيللشعرصدىالدينيطابعهويعطيوالحديثة

النكهةأنإلا،عالميةموضوعاتهأنمنغماوباش.والباولى

الأدبانتشاريقتصرولا.فنهفيطاغيةأغويةاالبسغالية

إلىيمتدولكنهالهنديةالبنغالغربيولايةعلىالبنغالي

بنغلاد!ق.

مرتقدالأورديةاللغةأنمنبالرغمالأوردو.تراث

تحتفظمازالتأشعارهاأنإلا،التحديثيةالمؤثراتلنفس

أسدالشاعراستطاعوقد.السنينمئاتعبرراسخةبتقاليد

موروثاتمنيستفيدأنأم(-986أ)797غالبحانالله

وفي.الأورديةباللغةالخاصشعرهتأليفهعندالفارسيالمتمعر

إقبالمحمدالكبير،النفوذذوالرجلكانالشرينالقرن

لباكستانيريدونالذينأولئكبينمنأم(،138-)1877

فايزأشمعاروتتمتعالهند.عنمنفصلةإسلاميةدولةتكونأن

.كبيرةبشعبيةأم(849-191)1فايزأحمد

الحديثةالآدابتطوركان.الحديثالهنديالأدب

فىمثيلهعنمختلفاالهنديةاللغةتتحدثالتيالمناطقفي

هوالميلاديعشرالتاسعالقرنفيتطورأهموكان.البنغال

فيمستخدمةكانتالتيباشاالبراجلهجةمنالتغيير

وقد.نيودلهيفيبوليالخاريلهحةإلىالقديمالأدب

الهنديةفيالمعياريةاللهجةهياللهجةهذهأصبحت

18ء.)هاريشاندراباراتيندوكتابهاأوائ!ومن.الحدسة

بالهند،النثرإنشاءفيساعدالذيبنارسمنأم(885-

الصحافة.إنشاءفيوكذلك
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غانديموهنداسأفكارأثرت.الغانديةالأفكار

عاماستقلالهاإلىقادتالتيالعقودفىالهندفيبعمق

القرنمنالأولماالنصفأدبويعكس.ام479

فخوراغانديكان.تامبوضوحالأثرهذاالعشرين

منكثيراأنأيضاأدركولكنه،الهنديالثقافيبالإرث

فقدولذااللإصلا!.إلىتحتا!الهندفيالحياةأوجه

الأدبمعالمأهممنالاجتماعيةالواقعيةأصبحت

وذلك،الذاتيةالسيرةكتابةتقليدغانديبدأ.الهندي

وأصبحت.الغوجاراتية،الأمبلغتهحياتهقصةبكتابة

الرواياتتناولتهاالتيالموضوعاتأهممنالفقراءمحنة

-أ881)بريشاندكتبهاالتىخاصةوالقصص

القصيرةالقصةكتابوأبرزأولوكانام(،369

أشهروكانت،والأورديةالهنديةباللغتينكتبواالذين

بقرةهديةأي،جودانالمسماةروايتهإنجازاته

،الديونكبلتهفلاحقصةتحكيوهيام(،)369

البقاء.أجلمنونضاله

كثيراالهنديانوالنثرالشعريعتمد.الأخرىالتطورات

تقترضلغتهماأنكماللهند،الهندوسيالتراثعلى

هوالهنديالشعرفيوالمثال.السنسكرشيةاللغةمنبحرية

العقدينفىاستخدمالذيبشايافاد،المعروفالأسلوب

المجازيةلغتهوتتميز.العشرينالقرنمنوالرابعالثالث

وأشعارالتعبديين،شعرمثلذلكفيمثلهاالصوفيةبالنزعة

سورياكنتمثلالشايافادكتابأعمالأما.البنغاليةطاغور

ماهاديفيوالشاعرةام(619-)6918نيرالاتريباث

جيدةمعرفةفهمهافيتطلبام(879-91)70فيرما

الهندوسية.الثقافيةبالخلفية

غيرفهمالأخرىالإقليميةاللغاتكتابأما

الهنديةاللغةأنمنوبالرغم.مناطقهمخارجمعروفين

تنتشرلمأنهاإلاكلها،للهندالقوميةاللغةالانأصبحت

أقليةوتتحدث.كاملبشكلالدورهذالتؤديبعد،

القطاعاتتشكلالأقليةوهذه،الإنجليزيةومهمةصغيرة

منوكثير.الهنديالمجتمعفيالغربيةالثقافةذات

يتمتعونالإنجليزيةاللغةيستخدمونالذينالهنودالكتاب

منبالإنجليزيةيكتبونالذينفالروائيون.دوليةبسمعة

كبيرعددلهمنارايان.كيار.وأناندراجمولكأ!ثال

يكتبونالذينالهنود،الكتاببينلهممثيللاالقراءمن

الإقليمية.بلغاتهم

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

تراجم

ماكسمولر،ناتبندراراطاغور،محمدالسير،إقبال

ساروجييو،يدنالفضلابوأأميرخسرو،

صلةذاتأخرىمقالات

وسيةلهندالهندايةلبوذا

لفلسفةا،يةلهنداريختا،لهمدايونليدرالدا

اليانيةومومسيقىرقصالهمد،السنسكريتية

لغاتالهند،الأدبيالسقد

الموضوعصرعنا

القديمالهنديالأدب-ا

والكافياالدراما-دالميدا-أ

والبراكريتالبالىلغتيأدبهـالملحميالشعرب

الباكرالدرافيديالأدب-والبيورانا!

الوسطىالعصورأدب-2

البنجابىالأدبدالإسلاممطاللأد!-أ

ومارافطراقيغوبأد!هـ-الهنديةباللغةالأدب-ب

البنغالطالأدب!

الحديثالأدب-3

الحديثالهنديالأد!هـ-الأوروليةالثقافةأثر-أ

نديةالغاالأفكار-والقوميةميلاد-ب

الأخرىالتطورات-زالبنعالفيالحديثالأدب!-

الأوردوتراثد

أسئلة

؟الهنديالأد!أعمالأقدمما

العالم؟فيقصيدةأطولما2

الهند؟فيالمبكرينالمسلمينالشعراءأشهرمن3

الهسديالأد!علىالكتابأدخلهاالتىالجديدةالتطهوراتما4

الحديتة؟المترةفى

السانتي؟التراثما-5

اهـ،304أ-)343حسينالشريف،الهندي

ابنيوسفالشريفبنحسينالشريفأم(.-829ا429

كان.سودانيدولةرجل.الهنديالأمينمحمدالشريف

السودانزعماءأحدكانفقدمعروفا،دينئازعيماوالده

الشرين.القرنمنالأولالنصففيوالسيامميينالدينيين

فيالقرآنوحفظ(،الخرطومأحياء)أحد،ببريولد

ودرس(،السودانفىالتعليممراحل)أولى،الخلوة

فيثمبمصر،بالإسكندريةفكتورياكليةفيثم،مدنىبواد

(.الآنالخرطوم)جامعةغوردونكلية

انخرطبالسودانعبودإبراهيمالفريقحكمسقوطبعد

،الاتحاديالحزبصفوففيالهنديحسينالشريف

المالية.وزارةليديرواختير،البرلمانيةالانتخاباتفيونجح

لهيسبقلمإذالحكوميةبالإدارةخدمةسابقلهتكنولم

خارجالخاصالقطاعفييعملكانبلموظفا،عملأن

.الأحيانأغلبفيالسودان

(أم-969أ!)65الديمقراطيالحكمفترةوخلال

فيالشرقيةالحولقدائرةعنبرلمانيانائباالهنديانتخب



الدلنصفي،الهندي691

الوطنيالحزبصفوف

وزيرااختيرثم.ال!تحادي

وزارةتأليف!عندللري

محجوبأحمدمحمد

للمالية.وزيراآ،ال!ولى

الصادقتولىوعندما

عينالوزارةرئاسةالمهدي

وزيراالهنديالشريف!

ماثم،المحليةماتللور

الماليةوزارةتولىأنلبث

وزارةقيامعندالثانيةللمرة

الهنديحسينالشريفمحجو!أحمدمحمد

الثانية.

جميعوظفأنهالماليةوزارةتوليهأثناءأسهأعماومن

المستوياتذاتالشهاداتحملةمنالمتعلميناسحودانيين

العاملالقطهاعأولئكك!!وألحق،وفتياتفتيانمنالختلفة

.الهنديبندأوالعطالةببندعرففيما

وكلاءسئلأنبعدهذهالعطالةبندخطةوطبقت

إليهماتحتاجالذينوالموظفاتالموظفينعددعنالوزارات

يساوونللعم!!بطلباتتقدموامنأنفوجد،وزاراتهم

حسيناكشريفمنكانفماتقريبا.المطلوبةالوظائف!

مستوىمنرفعوبذلك،أضعيينابإجراءأمرأنإلا،الهندي

الأقاليمواالعاصمةفيالسودانيةالعائلاتمنكبيرعدد

مركثيراعنهايزيلماالسياسةتلكفيوجدتالتي

اللاقتصاديمما.العناء

ثروةيراهوكانالزراعةلقطاعكبيرأاهتمامااهتم

وتبنىوساندهمالمزارع!تدعمولذلك،الحقيقيةالسودان

ال!نتاخ!.قضايا

مؤتمرعقدعندظهرفقدالاخرالسياسينجاحهأما

عامأغسطصفيالخرطومفيالعربوالرؤمعاءالملوك

محجوبأحمدومحمدهولدبلوما!عيتهوكان.أم67!

وأزال،الصدعرأبماالأزهرياإسماعيلوالرئيس

ذلكولقي،العربيةالدولبعضبينكانتالتيالخلافات

فيصلالملكرأسهموعلى،العربالزعماءمنتجاوباالمؤتمر

الأحواءاعلىأضفىمما،السعوديةالعربيةالممدفعاهل

وصفاء.إخاءالعربية

والتفانيالتفقديةوالجولاتالميدانيبالعم!!عرف

والوطنية.

لم،نميريجعفربقيادة،أم969مايوثورةقيامبعد

بقيولذلكالعسكريالحكمعنالهنديالشريمصيرض

للإطاحةالمعارضةأموريديرمميا!ميالاجئاالبلادخارج

الشريفقاد.الديمقراطيةوإحلالالعسكريبالحكم

الإماممعبالتضامننميرينظامضدالمعارضةالهندي

الوطنيةالجبهةكونالأخير،مقتلوبعد.المهديالهادي

.لندنفيوأخيراليبياث!اإثيوبيا،فيوبدأ،للمقاومة

السودانخارجالمعارضةفيوقوفهأثساءالهنديكان

واستطاعت،نميريجعفرنظامإسقاطعلىويخططيعمل

يوليوفيالسودانداخلجيشاتش!ولأنالمعارضة

يتمكنأنقبلأيامثلاثةيدهفيالحرطوموأسقطأم769

نظامعقدوعندما.ثانيةمرةالحكماستعادةمننميرينظام

الأمةحزبوهم،المعارضةعناصرمدعضصلحانميري

فىالهنديحسينالشريفيشتركلمنا!سملمووالإخوان

حتىالعسكريللحكمامعارضتهفيوظ!!،المصالحةهذه

جثمانهونقل،أم829يناير9الأحدايومأثينافيوفاته

فيها.ودشنالخرطومإلى

تاريخع.،السودان:أيضاال!

1246هـ،715-)644الدينصفي،الهندي

الملقبمحمدبنالرحيمعبدبنمحمدأم(.31ء-

علماءمنوعالمشافعيفقيه.الهنديالدينبصفي

جدهعنالعلمأخذبالهند.دلهيبمدينةولد.الأصول

ثماليمنإلىرحلفقد،العلمطلبفيرحلةله.لأمه

القاهرةإلىرحلثمأشمهر،ثلاثةبم!صةوأقامالحجاز،إلى

صفيولقيم،الرثبلادإلىرحلثمعلماءها،ولقي

ودرسواستوطنها،دمشقإلىرحلث!الأرمويالدين

الحجةقويكان.والأتابكيةوبالرواحيةالأمويبالجامع

فيكتبيعستفتىوصارصيتهوعلاأمرهاشتهروقد

الذهبي:قال.عليهمعطوفابالفقراءبراوكان.الفتاوى

مؤلفاتله.السلفمذهبعلىالاعتقادحسنوكان

الفائق،الأصولعلمإلىالوصولنهايةمنها:،كثيرة

الدين.أمولفى

نضعدىيطدقمصطدحالهنديالفن.الفن،ا!دي

فيالعالمبلادأغنىمنالهندبلادتعدالهند.جزيرةشبه

مشة.4).00منأكثرعمرهقديمفنولها.الفنمجال

لوحاتيشملكما،بالحيويةتتسممجسماتويشمل

إلىإضافةالصخر،منمنحوتةكاملةومباني،ممتازة

وكلها،مختلفةومعابدوقصور،التكوينجميلةمساجد

.والجمالالدقةفيغايةمزخرفة

الجزيرةشمبهفنونعلىالهنديأغنامصطلحويطلة!

ونيبالوبنغلادشوباكستانالهند:تشم!!اشتيكلها

تقسيماتقسمتقدالمنطقةهذهأنورغم.ولوتان

نأإلا،ممالكفيهاوظهرت،المتعاقبةالعصورخلالمختلفة

والتشابه.بالوحدةاتصفتقدفنونها



ناتحمةوهوالهمد.حوليمهاباليبورامفيحميللحتالجانجزانحدار

.شديدةبواقعيةالفيلشكل

المسلمونالحكامبدأالهندشماليالإسلامدخلولما

العلم،وشجعواوقبابا،وقصوراجميلةمساجديشيدون

.بالرسومالمزينةالكتبفظهرت

السادسالقرنمنذالأوروبيةبالفنونالهنديالفنتأثر

المنظور.وعرفوا،التظليلطرقالفنانونوعرف،الميلاديعشر

الرلممميةمبانيهمشيدواالهند،إلىالإنجليزالمستعمرونجاح!ولما

المعماريالطرازفيهذاوأثر.الأوروبيةالطرزعلىومساكنهم

الهندفيالتشكيليونوالمصورنالمعماريونوأصبح،التقليدي

،التقليديوالهنديالغربيالأسلوبينبينتمزجبويقةيعملون

المتباينة.المعاصرةالأساليبوجربوا

فيالفنونوأعرقأجملمنهاراباحضارةفنيعد

السندنهرعلىنشأتالتيالحضارةتلكيصورفهو،العالم

الفترةهذهفنونتشملو.سنة4لأ...منأكثرقبل

وأالحجرمن!شوعةوحيوانات،لأناسضخمةمنحوتات

لفتراتتعودنحتيةأعمالوهناكالحديد.أو،ألمحروقالطين

ضخمةحجريةأعمدةعلىوتشتمل،الفترةهذهتلت

الدقة.فيغايةبرسوممزينة

العصوركلخلالالنحاتينفإنالبوذيةانتشارورغم

والرموز.لهبالرصشاكتفوابللبوذا،تمثالآيصنعوالمالسابقة

فيترمزاكتيالعجلةهي-البوذيينعند-لبوذاالمعروفة

وأمرسومتاجفأي،التاجلهرسمواكما،لتعاليمهنظرهم

عليه.يدلمنحوت

الأعمالمجموعةالهنديةالفنيةالأعمالأجملومن

العديدةالكهوففيالموجودةالتشكيليةواللوحاتالنحتية
791لفنا،لهنديا

باررمعلم،دلهيم!بالقربقطبمنارةحمروقد.الهمديللفنرة

الهند.ديالإسلاملالتصار

مختلفة.فتراتإلىتنتميوهيأجانتا.مدينةحول

فنانوهاخلفالتيإيلورامدينةتوجدأجانتامنوبالقرب

التاسعالقرنينبينماالفترةفىأنتجوها،عديدةفنيةآثارا

كاملة،مبانمنيتكونوبعضهاالميلاد!ن.عشروالحادي

بالزخارفوزينت،كبيرة!خورمننحتت

الإسلامىالفن

عامدلهىعلىوسيطرواالهندالمسلموندخل

حكمواعاصمةالمسلمونالسلاطينواتخذهاأم191

الأوائل،السلاطينهؤلاءفعلهماوأولالهند.شماليمنها

يشملماوعادة.طويلةمآذنذاتعظيمةمساجدتشييد

المسجد.منطرفكلعلىواحدة،مئذنتينالمسجد

بناهاالتيالدينقطبالسلطانمئذنةالمآذنهذهوأشهر

حولام5وقطرها،م73طولهاويبلغ،أم391عام

هندسياعملاوتعد.القمةفيالمترونصفومترين،القاعدة

العالمية.العمارةعجائبمنالمؤرخونيعدهاخارقامعماريا

،الهنديالفنتطورخطفيتحولآقطبمسجدويعد

الحمتخدمتكماالتماثيليستخدمونالمسلمونيكنولم

والنقوشالهندمميةالزخارفعلىاعتمدوابلسابقا،

قطبمئذنةبهاوزيخوأ،الختلفةالنباتاتمنالمستوحاة

.الأخرىوالمبانيوالمساجدالمآذنمنوغيرها،هذه

عامثلاثمائةمنأكثرالهندفيالمسلمينحكمواستمر

تتجلى،عطمةفنيةأعمالآخلالهاالمسلمونالفنانونأبدع

بل،والقلاعالمساجدشملالذيالإسلاميالعمارةفنفى

بناهاالتيبور،فتحمدينةمثلمنكاملةمدنوبناء

*ابر!هحح ،سع+ع
!

!ور
! !!



المتقي،الهندي891

علىيحل!ص!عمتحر،اسساحااغرداحلالمعولىإممراطورجهانشاه

عتر.اضاساالقردصورالرسمهدافيالطاووسعرش

بعضتتكونوالتيأم،571عامأكبرالمغولىالإمبراطور

ولم.عامةوحدائقميادينوفيها،طوابقخمسةمنمبانيها

حولمركزةالإسلاميةالفنونوسائرالإسلاميةالمبانيتكن

حفيدجهاد،شاهوبنى.أخرىمدنإلىانتقلتبل،دلهي

تاجومنها،الرخاميةوالمبانيالمساجدمنكبيراعدداأكبر،

المشهور.محل

الرسومفيتمثلفقدالإسلاميالتشكيليالتصويرأما

فيوكان.الكتبمنولغيرهاالسلاطينلكتبالداخلية

للفنانين،كبيرةمراسم-القصوروسائر-جهانشاهقصر

لكتابةتشكيليفنانمائةحواليمرمعمكلجمعحيث

تاريح،وكتبشعر،دواوينمنالختلفةالكتبوتزيين

شخصية.وتراجم

لوحاتلاحقةفتراتفيالتشكيليونالمصورونأنتج

هذهوألوان.الجميلةالطبيعيةوالمناظرالصيدرحلاتتصور

جميلة.بطريقةموزعةروناصعةبراقةاللوحات

احتلالهمواستمر،أم757عامالهندالإنجليزاحتل

الهنديالفنيتأثرأنطبيعيافكان،أم479عامحتىلها

الأساليباوجذلت.الفترةهذهخلالالأوروبيبالفن

فتخلواأ!ند،باالمحدثينأغنانينامنعدداالغربيةالتشكيلية

الطرقبهذهوتمسكوا،التقليديةوأساليبهمطرائقهمعن

فينوبلجائزةعلىالحائزطاغورلأسرةوكان.الغربية

التخليإلىدعتفقد،الهنديالفنفيكبيرأثرالأدب

أعنانيناأشهرومن.صورهششىفيللفنالغربيالأثراعن

غيل-شيرأمريتاالفنانةبالهندالمعاصرين

حسين..فموعالميا.اشتهرتالتيأم(49أأ-)139

اشتهروالخزفيالنحتيالمجالوفي،أم519عامالمولود

.سابرامانيانالفنان

الإسلاء

أسوكا

أنجكور

إسدوليسيا

البوذية

محلتاح

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المسحدالتمتمكيليالتصوير

!ل،الححتحهابحير

الهندجهادشاه

الهمد،سيةاعمارةا

اليا!ةالإسلاميةاغولىا

؟المميزةمعالمهاوماتوحد؟وأينقط؟مئدلةع!تعر!مادا-أ

المعرو!ة؟بورلتحمديمةمانىمرمىألض!!صص-2

الإصراطوريةفيالمسلم!!للرساميرالرئيسيالتا!!طدمادا3

أعمالهم؟حولهاتدوركاتالتىاموصوعاتهـما؟المعواجة

.الهنديالمتقىانظر:.المتمي،الهئدي

ا!ائلات)االلغةانظر:.اللغات،الأوروبيةالهئدية

.لغاتالهند،اطعات(؟)االهنداللعوية(؟

آثارهاأتدممنالهنديةالفدسفة.الفلسفة،الهئدية

منمجموعةوهيالفيدا،المسماةالقديمةالدينيةالكتالات

منوتتكونباسشسكريتية،المكتوبةالمقدسةالنصوص!

الموجهةالصلواتعلىالمشتملفيدا-الريج:كفأربعة

المرافقةالعباراتعلىالمشتملفيدا-الياجور.للالهة

المتعلقةفيدا-الساما.للمذهبال!!نةوتفسيرللقراب!ت

والطقوسبالتعاويذالخاصةفيدا-الأثارفابالأناشميد.

نصوصأربعةعلىالفيداأدبيشتملكماالسحرية

وهيالسامهيتا:وهىالمنزلةالكتبأيشروتى،تسمى

منكتاباتوهيوالبراهمانا.وبركاتوصلواتتساليح

نصوصأووالأرانيكاللقرابينالمرافقةالطقوستخصالنثر

التيالدينيةوالشعائرالسحريةبالتعاويذعلاقةولهاالطبيعة

أما.الطيعةإلىالدنيويةالحياةمنيتحولونالذينتخص

فلسفية.نصوصفهيالأبانيشاد

فيأساسيةمسائليثيرالأعمالهذهبعضإن

وما؟باقياظلوكيف؟العالمنشأكيفمثل:،أسفلسفةا

فيالفيديةالتسابيحبعضتجيبالأ!شلةهذهعن؟أسسه

الكبرىالفلسفيةالنقطةلكن.معينإلهاسمبذكرزعمهم

تسابئالخليقة،أي921-العاشرفيدا-الريجفينجدها

غيركائنإلىيرجعالخليقةأصلأنفيهاجاءحيث

فيالكامنالاوحدذلكأي؟إيكامتاديسمونهمشخص
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تسابيحفيمهمةأخرىفلسفيةفكرةوتوجدالشعور.

تقول.الكونيالنظامأيالرتا؟فكرةوهيفيدا،-الريج

طبيعيةقوانينفيهتتحكمبأكملهالكونإن:التسابيح

وقد.ينتهكهاأنلأحدولايجوز،مشتركةوأخلاقية

فيالقصوىغايتهإلىالفيديالفلسفيالفكروصل

الأبانيشاد.نصوص

الفيديةالفلسفة

ولاالأبانيشاد.فيرئيسيانصا41يوجدالأبانيشاد.

الثامنالقرنينإلىيرجعوأقدمهاألفها،منالعلماءيدري

تحاولتوقدالأبانيشاد.انظر:الميلاد.قبلوالسالغ

الواقعطبيعةما:الرئيسيةالفلسفيةالمسائلالأبانيشاد

.؟البشريةفىالجوهريالعنصروما؟الحقيقي

وبعبارة،البشريةفيالجوهريالعنصكرعنالبحثإن

الضالةهودائماكان؟أنامن:السؤالعنالإجابة،أخرى

نأذلكفىوالسببالهنود.للمفكرينبالنسبةالمنشودة

حيث،اليوميةبالحياةالصلةوثيقةكانتالهنديةالفلسفة

.؟أعملأنعلييجبماذاهو:فيهاالرئيسيالسؤالإن

عنصحيحةإجابةيجيبأنالإنسانمقدورفيوليعك!

وطبيعةالأساسيةطبيعتهمالايعرفكانإذأالسؤالهذا

الحقيقي.الواقع

الأجوبةمنالعديدإعطاءيمكنالمحف.الوعىفكرة

الذيذلكهويكونأنينبغيالأنالأن؟،أنامنللسؤال

الأجوبةتلكفأحدتغير.منيصيبهماكلرغمثابتايظل

الأشياء،عالمفيالموجودجسديفييتمثلالأناأنهو

يتغيرجسميلكن.أليقظةأثناءالشعوريةبالخبرةوالثابت

هوالممكنالثانيالجواب.حالهعلىثابتاالأنايظلبينما

حالةفيحتىيقظايبقىالذيالعقلفيمتمثلالأناأن

فالعقلذلكومع.النومفيمستغرقالجسمأنرغم،الحلم

النومحالةفيأنهذلكعلىزدحين.كلفييتغيرأيضا

الإنسانأنبدليلالدرايةمنشيءعلىأظل،أحلامبدون

لذلكهادئا.نومانمت:يقوليستطئأن،يستيقظعندما

شخصيتى،فيالجوهريالعنصرهوالوعيأوفالدراية،

أحوالي.منحالةكلفيالمتوفرالوحيدالشيءباعتباره

نأبمالبصيرةهذهبوجوديقيناالأبانيشادمفكريزادومما

حالةإلىيصلقدالعميقالتأملفيالمستغرقالإنسان

آكلا،تسمىالمحضالوعىمنحالةوهي،توريايسمونها

آتما.أناقولهومنه

طبيعةعنبحثهمفىالأبانيشاد،مفكروكانبراهما.

جميعبينمشتركماهومعرفةيريدون،الحقيقيالواقع

الشيءهذأأنعندهموالرأي.الكونفيالموجودةالأشياء

معموهاالكينونةوهذه.الكينونةأوالوجود،هوالمشترك

فيالجوهريالعنصرأنالقولإلىوخلصوابراهما،

وارتباطتماثلبوجودواعتقدوا.المحضالوعيهوالإنسان

لذلكالأكبرالكونوالعالمالأصغرالكونالإنسانبن

المحض.الوعىأيضاهوبراهمافإن

فكرتيبين،القدامىالهنودالفلاسفةربطوعندما

تلكعنبصائرهمتمخضتالعالموجوهرالبشريةجوهر

يقولوعندماالأبمانيشاد.أي،عندهمالمقدسةالكتب

براهما.أنايقولفكأنهآتما،أنا:منهمالواحد

الهنديةالماديه

للعالم،ماديةنظرةالهنديالفكريتضمنشرفاكا.

ان!:الأبانيشاد.فيالموجودةالمثاليةللنظرةنقيضابوصفه

ولهاشرفاكاتسمىللمثاليةالخالفةالنظرةوهذه.المادية

العالم.إلىالناسعامةنظرةأيلوكالاتابمهوأخراسم

هيللعالمالأساسيةالمكوناتأنالشرفاكىالفكرويرى

وماوالهواء.والناروالماءالأرض:الاتيةالأربعةالعناصر

عليهتتميزلكنها.الأجساممنكغيرهجسمإلاالروح

أنهرأيهموفي.الجسمخارجوجودلهاوليمه!بالشعور،

فيه،نعيشالذيالعالمسوىالكونفيعالممنهناكليس

علىالإنسانيتمتعأنالغاياتوغاية،آخرةمنهناكوليس

الدنيا.بالحياةوجهأكمل

الفيديةمإلنظرةالشرفاكيونالفلاسفةاختلف

الحسلأن،للعقلومنافيةخرافيةاعتبروهاحيث،للحياة

المفكرونأما.للمعرفةالوحيدالمصدرهواعتقادهمفي

إقامةأجلمنالاستدلالعلىاعتمدوأفقدالفيديون

.والأرواحوالاخرةوالسماءالالهةوجودعلىالبرهان

لان،ألاستدلالمسألةالشرفاكيونالمفكرونهاجملذلك

إذامثلا:.العالميالترابطأساسعلىقائمالامعتدلال

ذلكعلىمستدلأ،شبتقدالنارأنشخصاستنتج

إلىيطمئنأنإلاذلكبعدعليهفما،رآهالذيبالدخان

النار.توجدالدخانيوجدحيث:المقولةصحة

لايمكنالعالميةالمقولةهذهبأنالشرفاكيونيقول

الكثيرعلىانطاقهابسببالإدراكطريقعنإليهاالتوصل

يفضيأنلايمكنفالالمشدلاللذلك.المتباينةالحالاتمن

الحقة.المعرفةإلى

عارضواالهنودوالفلاسفةالهندوسالدينرجاللكن

المدرسةكتبأمهاتاندثرتوقد.الشرفاكيةالأفكار

تاريخهايرجعالتيسوترا-البرهسباتيذلكفيبما،المادية

المحدثينالفلاسفةفإنلذلكالميلاد.قبلالسالغالقرنإلى

التىوالانتقاداتالشروحمنالشرفاكيةالأفكاراستنبطوا

الفلسفةحولالأكاديميةبحوثهمفيخصومهاوجهها

الهندية.المادية
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اليانية

!االثلاثأ!نديةاالفلسفاتإحدىهياليانية

حاالشرفامثلذلكفيمثلهاالفيدا،تعاليمرففست

.م(.لى527-)995زعمائهاأشهرومهافيرا.والبوذية

ثلاثة:المعرفةمصادرإناليانيةتقوأ!.اليانيةالعقيدة

يأأنأصحابهاويعتقد.والشهادةوالا!عتدلالالإدراك

نف!!وجخةمنإلاصحيحاشيسالعقليةالأحكاممنحكم

وأقيددونصحيحالح!س!ابأدفالادعاءلذلك.معينة

والتعصب.()الدوجماتيةالجزميةإكمايؤديقد،شرط

منتتألف!الطيعيةالأشياءاكلأنأجانيوناويعتقد

متلها-فاشوح.روحلهاالحيةال!!ائناتجميعوأنذرات

أسشعوراو.ثملهبابهتحلالذيالبدنفيتنتشر-النورمثل

فإنئهاجيدةحالةفيالروحتكونوعندما.الروحجوهر

الررحيجع!!بالمادةارتباطهالكن،المعرفيتبلإلكمال

الطبيعية.وظيفتهاممار!عةعنعاجزة

وإن،الروحألىاليانيونيعتقد.الثلا"نةاليانيةجواهر

.مقيدةنفسهاتجدأنخاإلاأسالحما،بالكمالتتصفكانت

كوعتحددأطروحالماضيةاالحبرةأنأعارماامعتقداتومن

وتقولقيود.منذلكعلىيترتبومالهاالمتقمصالجسد

الثلا!نة،الجواهرطرية!عنيتمالخلاصإن:أجانيةاالفلسفة

أغويم.اوالسلوكالصحيحةوالمعرفةالصادقالإيمانوهي

عدمأ:خصالحمسممارسةالقويمالسلوكويستلزم

أسرقة.اعنالامتناع3-.القولفيالصدق2-.العنف!

أ!دنيا.ابأمورأخشبثاعدم5-.أمحفةا-4

قاعدةالعنفعدماتخذوامنأوأ!هماليانيةوأتباع

الثلا-نةالجواهرلهذهالإنمسانتحلىوإذا.الحياةفيلهم

الحلاصويحقهتالأهواءكلعلىالتغلبفيينجحفسوف

المعرفة:الأربعةبجوانبهالكمالروحهتبينوبذلك،لروحه

أسعيموا،اللامتناهيةالقوة،اللامتناهيالإيمان،اللامتناهية

اللامتناهي.

يةلبوذا

منالناسيعانيهبما،البوذيةمؤسربوذا،أحس.بوذا

فحاول،والموتوالشيخوخةالمرضعذابخاصة،عذاب

لذلك،أحذاباأنواعأصكلحدايضعونكيف!قومهيعلمأن

أجة:التاالأربعالحقائقإلىدعا

إزالة3.الحزنسبب!والطف2.حزنالحياة-أ

إلىالمؤديالطرية!-4.للحزنحداتضع)الطمع(السبب

الظر:.الثمانيةالفروعذوالنبيلالسبيلهوالحزنإبعاد

بوذا.

فكرةعلىكلهافلسفتهفيبوذاارتكزالبوذيه.أصول

النشوئية.التبعيةقانون:وهيالظاهرحيثمنبسيطة

منتابعالكونفيشيءكلبأنالقانونهذاويقضي

إلاال!شياح!فما.السببهواخرلشيءالمنشأحيث

منهناكليسإذزائلوالكون،ألاحداثامنمتتابعات

التيالأبانيشاديةأطنظريةمناقضةاغ!صةاوهذه-دائمةذات

.الإنسانماهيةهيالحالدةوحأاإدتقول

ف!صةعننابخبالدنياالإنسانتشبثأن!ذايعتقد

.بالدوامتتصفالذاتأوالأناابأنالفنافيتتمثلحاطئة

النبيلللسبيلواتباعهأ!كرةاهذهعنبعدوأسه،فالإسمان

المطلق.أحسراحاعلىيحص!!،الثمانيةالفروعذي

نأيعتقدلأنهالميتافيزيقيةالمسائلشيبوذايبحتل!ا

الإجابةلايم!شخالد؟أحالماهل:نوعمنهيأضيامشلةالأ

فيها.الخوضصفائدةفلالدأ-كعنها،

الاتباعيةالمنظومات

منظوماتستعلىأ!ندياأعلسفياأغ!صايشتمل

كتباختطتهأسذياالنهجعلىسارتالأنهااتباعيةتعد

لأنهاابتداعيةفتعتبروالبوذيةأجانيةارحانحاأصشاأماالمدا.

الفيدا.ششبسفوذل!تعترث

الفايشاشيكاوالنياياهيالستال!تباعيةوالمنظومات

الهندوسية.انظر:والفيدنتا.والميمنساواليوجاالصمخيا

ولكلواحد،وقتشيالفلسفيةالمظوماتهذهنشأت

منهاول!ظ!أتباعها،بهايستدلقويةحججمنهاواحدة

الأثورةالأقوالمنجملةفيأفكارهايلخصكتاب

شرحاالمنظومةتشرحتعليقاتوعليهاالسوترا،تسمى

تاريخويرجعخصومها.حججترفضأووتدحضوافيا،

أما.الميلاديالسابعأ!رنوا.مث0004ماب!تإلىتأليفها

والسابالسابعالقرنينمابديئفتاريحهاالمفصلةشروحها

يين.دلميايهاعشر

النيايا

القرنفيسوتراالنياياآلفجوتاما.نياياالفيلسوف

،القانونأوالقاعدةأيالنيايا،تشتهرالميلاد.قبلالرالغ

النيايامنطقفإنالواقعوفي.والمخطقالمعرفةلنويةبمعالجتها

جمئالأنظمة.اعتمدتهقد

عوامل:أربعةبينالنياياتميز،المعرفةيخصوفيما

الوسائلثما،المعرفةعنالناتجةوالحالة،والمعروف،العارف

صحيحةالناتجةالمعرفةكونعنأما.للمعرفةالمعتمدة

يأبرامانا،المسماة،المعرفةبوسائلمرهونفالأمرأوحاطئة

أربع:نيايا،مايراهحعسبوهي،أطمعرفةأ!الحةاالوسائ!!

اللفطة.والشهادة،والمقارنة،والامشدلال،الإدراك

مباشرااتصالآأ!اعيةاالذاتتتص!!الإدراكوفي

.والحواسدالعقلذلكفيمستعيخة،المعرفةبموضوع

ذاتهاحدفىت!صنقدالإدراكعلىالمعتمدةوالمعرشة
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التجربةطريقعنتصحيحهايمكنبأنهالعلممع،صالحة

لها.التالية

.أخرىلمعرفةاللاحقةالمعرفةبهفيقصدالاستدلالأمما

بالمفاهيممرتبطايكنلمإذاإلالايصحوالاستدلال

من،الربوةفينشبتالنارأنعلىنستدلفنحن.الكونية

الدخانأنعلىبناءوهذافوقها،يتصاعدالدخانكون

خمصرعلىالمنطقيالاستنتاجويشتملبالنار.كونيامرتبط

:نقولأنمثلإثباتها،نريدالتيا!لقدمة-أ:خطوات

الدخانأنفيالمتمثلالسبب2-.الربوةفيالنارشعبت

يخما:عالمىبمفهومالمقدمةارتباط3-فوقها.يتصاعد

الحكمإطلاق4-مثلا.كالمل!نار،توجددخانيوجد

فيالمتمثلالاستنتاج5-.الربوةمنيتصاعدالدخانبأن

النار.فيهاشبتالربوةأن

العالمية،المفاهيمأوالأحكامصعحةإثباتويمكن

أنهسبينبوساطتهاالتيالسلبيةأوالإيجابيةالأمثالبضرب

.حدثفيماالسببلشرحأخرىفرضيةاعتمادلايمكن

بينالموجودةالعلاقةعلىنتعرففإنناالمقارنةلدىأما

باسمالمقصودمالايعرفالذيفالشخص.والمسمىالاسم

بأنهلهفيشرح،الأحراشساكنيسألقدمثلا،نيلغاي

هذامثلصادفوإذاالهند،فييعيم!بالبقرةشبيهحيوان

والمسمى.نيلغايالامعمبينالعلاقةيوجدفسوفالحيوان

المقارنة.طريقعنالمعرفةهذهتمقوقد

بشيءوالإفادةالإعلامفهياللفظيةالشهادةأما

جديرشخصعنصادرةوتكونالسام!لدىمجهول

بالحق.وناطقبالأمورعارف،بالثقة

علىحجتيننيايا،أتباعمنالفلاسفةقدم.الإلهوجود

قمناعماناتجةوالاتراحالأفراحإنتقولالأولى،إلهوجود

وأالمدحيستحقالذيفالإنسان.الماضيفيأفعالمنبه

يزعمون،طالحةأوصالحةأعمالمنبهقامماعلىالقدح

سلبي.الآخروالبعضإيجابيبعضهرصيدلديهيتراكمأنه

لكن.الكامنةأغوةاأوالأدرستالديهتنشأوباجتماعهما

أتراحا،أوأفراحاالحياةتجعلأنوحدهالايمكنهاالأدرستا

صفاتهمن،إلهيبكائنتسترشدأنالأدرمشالهذهلابدإذ

اللامتناهية.والمعرفةاللامتناهيةوالقوةالبقاء

وبمقتفاها،السببيةهيالإلهوجودعلىالثانيةالحجة

إنماوالحيواناتكالجبال،الكونفيالموجودةالوحداتفإن

منمتألفةفهي.الصنعبديعةوالأدواتالأوانيمثلهي

النظاموهذاكونيا،نظامابينهافيماتشكلمترابطةقطع

الله.هوخالقوجوديستلزم

موضوعيعالمبوجودنيايايعتقد.والروحالبدن

منالمتجددةالأرواحوفىالأبدانذاتالأشياح!فىيتمثل

والنفس.وبدننفسولهإلابشريكائنمنوما،الأبدان

نأورغموالشعور.المعرفةصفاتهاومن،وخالدةفريدة

الضرورية،الصفاتمنليسأنهإلا،بالروحمرتبطالوعي

مرتبطةالروحتكونعندماإلالاتعرضالوعىحالاتلأن

.بالبدن

تحقيقفىتتمثلالحياةفىالمثلىالغايةأننيايايعتقد

سجينةالذاتبكونالمرتبطالألممنالتخلصأيالتحرر،

والتولد.الولادةحلقةفيللدخولومسخرةالبدنفي

المعرفةيكتعسبأنينبغىتحررهالإنسانيحققولكي

الحياةفيالاستقامةطريقعنوذلك،لروحهالصحيحة

يمكنوعندما.العميقوالتأملالدينيةبالتعاليموالتشبع

فىمدفوعايكونفلنالحقيقيةطبيعتهاتحقيهتمنروحه

الكارماعذأبمنيعانىولن،والشهواتبالأهواءعمله

الإنسانيضعوعندما.لاتحصىمراتللحياةالبعثأي

هيوتلك،تزولالامهجميعفإنبالبدنلارتباطهحدا

للرو!.المثلىالحالة

شيكايشالفاا

قبلالرابعالقرن)قبلكاناداالفيلسوفتأليفمن

الطيعة.وماوراءالطيعةفيمنظومةوهيالميلاد(.

علىكانادافيهااعتمدوقد.الميتافيزيقاانظر:)الميتافيزيقا(

ولمعليها.تعديلإدخالمع،والمنطقالمعرفةفينيايانظرية

فيماتبنىكاناداأنإلا،البدايةفيواضحةالإلهفكرةتكن

نيايا.بالفيلسوفذلكفيمتأثراالفكرةهذهبعد

!بعةالفايشاشيكامنظومةتميز.السبعةالحقيقةأنواع

الفعل،،الخاصية،الماهية:الحقيقةمنملحوظةأنواع

هيوالماهية.التأصل،اللاوجودية،الخصوصية،العمومية

منأنواعتسعةوتوجد.والأفعالللخصائصالأساس

الماء،،التراب:فيزيائيةعنا!رتعدمنهاخمسة،الماهيات

منتمكنناخاصيةمنهاعنصرولكلالأثير.الهواء،الضوء،

،للترابالنوعيةالخاصيةهىفالرائحة.وتمييزهإدراكه

والصوتللهواء،والملمسللضوء،واللونللماء،والمذاق

مادية،غيرماهياتفهيالأخرىالأربعةالأنواعأماللأثير.

العقل.،الروح،المكان،الزمانأي

أنهأساسعلىالأشياءعالمإلىالفايشاشميكاوتنظر

،التراب:المرئيةغيرالذراتمنأنواعأربعةمنلمجركب

الماهيةمنذرتاناجتمعتوإذاالهواء.الضوء،الماء،

منتهىفيذلكمعويظل،التركيبالثنائىمنهمايتشكل

مضبوطةثنائيةتراكيبثلاثةاجتمعتوإذاالصغر.

جسيمأصغروهو،التركيبالثلا"نىمنهايتشكل،بإحكام

المألوفةالمركبةالأشسياءوجميع.إدراكهيمكنالماهيةمن

هذاعلىمصنوعةكلهاهي،والشجرةالجرةمثللدينا،

.المنوال
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المنظوماتمنكغيرهاالفايشاشيكا،تنظر.العالمفلك

فيسابعأنهعلىأصمالعاإلى،الاتباعيةالهنديةالفلسفية

وامدالعالمخلق-يزعمون!!ما-الفلكهذاوفي.فلك

توقفمنفترةبعدتمالوجود.منوأزيلالحياةبأممباب

لهليستالفلكوهذا.دواليكوهكذاخلقهيعاد،النشاط

يكونالعالمفإنالنشاطتوقفأثناءأما.نهايةولابداية

منخالالكنهوالهواءوالضوح!والماءالترابمنذرات

وعددوالمكانوالزمانالأثيرإلىبالإضافة(،المركبةالأشياء

.والعقولالأرواحمنلايحصى

يجتمعفقدالأرواحاأما.للفلكالأعلىالربهووالإله

وجودها.منالمتعددةالأطوارعبروسيئاتحسناتلها

روجكلوتنالأصمالعافىالأخلاقىالنظاميتعزرولكي

لادذأ!ك،الخلقعمليةيبدأالإأسهفإنجزاء،منماتستحق

ثلاثياتفيثمالتركيبثنائياتفيشعملهايجتمعالذرات

تتألفالكيفيةبهذه.الجزيئاتمنهاتتشكلالتيالتركيب

وانترابوالماءالهواءوهيالأربعةالبدائيةعرالعنا

الضوءذراتمنيتخلهتإلهيةفكرةمجردمنثمأ!وء.وا

فيالحياةالإلهيبعثث!ابراهمندا.أحالماحنين،والتراب

خلقبراهماويتوكما.العالمروحبراهما،بومعاطةالجن!ت

ح،!حياةلينبالمواءمةوذلك،المحسوسةتفاصيلهفيالعالص

.الحسناتمنلروحهمماإنسان

ملاي!تعبرأصهمستقرإلىيجريالخلوقفالعالموهكذا

مسعاهافيالأرواحمنالعديديوفقأثناءهاالسن!ت،

الخليقةبقيةأماالمستمر.التولدربقةمنفتتخلصللتحرر،

إلىالإنسانيحتاجمثلما،الراحةمنشترةإلىفتحتاج

العالم،الإلهيفنيعندئذ.منهكيومبعدليلاالامستراحة

ويؤولذراتإلىالمركبةالأشياءجميعتتفككحيث

لكن.يزعمونكماالمتوقف!الخشا!أمنحالةإلىالعالم

مرلهامماتحسنلكيتجتهدأنالامنةالأرواحعلىيتبقى

تلوالمرةجديدمنالعالميبعثقدثم.والسيئاتالحسنات

الهندية.الفلسفةزعمحسبعلى-المرة

الصمخيا

أصمخيةاالفلسفيةالمدرمعةصاحبأنالمعروفمن

عاشأنهويعتقد،الغموضيكتمفهشخصوهوثابيلا،هو

اشعتهرتكتابوأولالميلاد.قبلالسالغأغرناغضونفي

كابيلا.تأليف!منسوترا،-الصمخياهوالمدرسةهذهله

أقدمهوكريشناإسفارتأليفمن،كاريكا-الصمخيالكن

غضونفيصدرحيثالصمحية،النصوصمنماوصلنا

.الميلاديالثالثالقرن

إلاتجربةمنما،لأنهالقولمنالصمخيالفكرينطلق

بوروشاالعارضةالذات:طرن!تأوقطبينعلىوتشتمل

هذينفييتمثلفالعالمبراكريتى.المعروفوالموضوع

تشتمللاالتيبراكريتىوالطبيعةبوروشاالروح:الواقعين

الجانبعلىبل،فحعسبالماديالفيزيائيالجانبعلى

أيضا.النفسي

لهاأصلهافيالطبيعةإنالصكحمخيةالفلسفةوتقول

)سطفا(،اللذةعناصر:ثلاثةمنمتركبةواحدةوضعية

الجوانبوهذه)تاماس(.والفتور)راجاس(،النشاط

هوبهافالمقصودالعارفةالذاتأمابينها.فيمامتوازنة

تغيرمنيحدثعمامنفصلةوهي،المحضالذاتيالوعي

تتغير.التيهيوحدهاالأشياءلأنونشاط

اليوجا

غضونفيذلكوكانبتنجالى،هواليوجامؤسه!

هذهمبادئيشرحكتابوأولالميلاد.قبلالثالىأغرنا

البتنجالا-أوسوترا-اليوجاهوالفلسفيةالمدرسة

حيث،الصمخيةبالفلسفةارتباطعلاقةولهاسوترا،

تصدتوقد.والميتافيزيقيةالنفسيةتعاليمهامنهااقتبمست

تحقيقأجلمناليوميةالحياةفيالصمخيةالنظريةلتطبيق

فيتتمثلاليوجاأنبتنجالييرى.الروحيةالمقاصد

ذلكويتأتى.الكمالإلىللوصولالمنهجيالاجتهاد

الجسمية،البشريةالطبيعةجوانبمختلففيبالتح!صم

بقيمةالهنديةالفلسفيةالمدارسمعظموتعترف.والنفسية

اليوجا.

ذاتاالإنساناليوجاتعداليوجا.فىالنفسيالجانب

العنصريسمىحيث،بالجسممرتبطهة)بوروشا(عارفة

الفلسفةفيبوذياسميحملالذيالشيتافيهاللطيف

تطرأتغيراتهيإنماالذهنيةالحالاتوجميع.الصمخية

الذاتفإنالتغيراتتلكحدثتكلماوالشيتا.على

ذلكعنوينتجفيها.وتشخصخلالهامنتتراءىالعارفة

،أخرىناحيةمنثم،مقيدةبأنهاتشعرالعارشةالذاتأن

وال،مكبوتةالشيتاعلىالطارئةأضغيراتاكلكانتإذا

تتحققالذاتفإنالسكينةمنحالةإلىأوالفكر()الشيتا،

بالحريةفتتمتع،والجسمالعقلعنمتميزاكياناتصبحلكي

هذهإلىالتوصلهواليوجاوهدف.المشرتوبالوعي

)الفكر(.الشيتاوظائفتوقفخلالمنالنتيجة

هذهمتبعويدعي.الثمانىالشعبذاتاليوجاطريقة

العقلبأنالاعتقادأي،بالجهلمبتلاةالبشرحياةأنالفلسفة

إلىالميلفيشمثلللمعرفةالتنكروهذا.الواقعفهمصعاجز

للذةوالاستسلاملالأنانيةالاتصافمعأسد،خاغيرزائلهوما

التيهىالبلايافهذهبالدنيا.والتشبثالكدم!والتهرب

فلسفةوتقترحالفكر.أيالشيتا،علىكبيرااضعواباتدحل

البلايا:هذهعلىللتغلبشعبثمانيذاطريقااليوجا
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فيوشمثل،النفسجماحكبحأياليامابم-أ

الصدقية،أيالصاتيا؟،العنفعدمأيالأهيمس!ابم

فيالتحكمأيشريا،البراهما،الأمانةأي،الأصطبا

يأالنياما،2-.الكرمأيالأبرغراها،،الجسمشهوات

القناعة،ثموعقلا،جسماالطهارةحيثمن،الامتثال

كلفيالإلهعلىوالتوكلوالدراسة،الذنوبعنوالكفارة

باتخاذللانضباطالجسمإخضاعأيالأزانابم3.عمل

التنفس.انتظامأيالبراناياما،-4.مريحةمستقرةأوضاع

الماديةوالأشياءالحواسبينالصلةقطعأيالبراتياهارابم5-

،الانتباهأيبمالذارانا6-.العقللمراقبةإخضاعهامع

شيءإلىللنظرالعقلبتوجيه،الذهنىالانضباطفيويتمثل

المنتقى،الشيءفيالثابتالتاملأيالذيانا،7-منفرد.

وهوالتركيز،أيبمالصاماذي8-.عليهتشويشأيدون

إلىالتأملفيمنهمكاالعقليكونحيث،الأخيرةالخطوة

يكف،الحالةهذهمثلففي.بذاتهالوعييفقدأنهدرجة

تغير،أيعن،العارفةالذاتفياللطفالعنصرأيالشيتا؟

والصفاء.الخلودمنعليهكانتماإلىالروحوتعود

الميمنسا

كتابهبتأليف،الميمنسويةالمدرسةمؤسر،جايمينقام

بقصدوذلكالميلاد،قبلالأولالقرنفىسوترا-ميمنسا

قدمالمسعىوبهذا،الفيديةللطقوسفلسفيةمبرراتإيجاد

الهندية.الفلسفةلتطويربارزةمساهمة

علىيقوممنطقاوضعواالميمنسويينالمفكرينإن

:الاستدلالمنجديديننمطينوأدخلواوالأوامر،النصائح

بقبوليقضيفالافتراضالإداراك.تصحيحرالافتراض

نإمثلاكالقول:الوقائعلبعضمعقولآتفسيرايعطيرأي

فىالأكلعنيمتنعأنه)معباستمراريسمنالذيالشخص

فقدالإدراكتصحيحأماليلا.يأكلأنهشكمنماالنهار(

كناالذيالشىءالفورأنعلىيدركمناالواحدجعل

غيابمثلأمامنا،موجوداالحقيقةفىيكونلنننت!ه

الستار.يرتفععندماالمسرحخشبةعنالممثلين

الفيدنتا

الآراءمنالكثيردونتقدالأبانيشادكتبأنبما

مختلفعلىتشتملفإنها،المفكرينمنللعديدالفلسفية

فالفيلسوف.موحدةعامةنظرةتحتتندرجالتيالأفكار

غضونفيألفهالذيسوترا-الفيدنتاكتابهفيبدريانا،

تعاليمبجمعقامالميلاد.قبلالخامعرأوالسادسالقرن

فتحتوقدمتكاملا.نظامامنهاواتخذالأبانيشاد

حولهافكتبت،التأويلاتمنللعديدألمجالملخصاته

فيشنكراجارياالفيلسوفينشمرحأهمهاكثيرةشمروح

غضونفيرمنوجاوشرح،الميلاديالتالممعالقرنغضون

النصوصمنيعداناللذان،الميلاديعشرالحاديالقرن

فىالشهيرتانالمدرستانعليهااعتمدتالتيالأساسية

وفي!ثسشدفايتا.أدفايتاوهماالفيدخمإ،الفكر

العالميدركونالبشرأنشنكراجاريايرىالأدفايتا.

الواقعيعدونالأعلىللمنظورفبالنسبة:منظورينخلالمن

أماالخالد.،النقائصعنالمنزه،العليمبراهما:فيمشخصا

منمكونالهميبدوفالعالمالأدنىفىللمنظوربالنسبة

.الحياةبأسبابوأمدهااللهخلقها،والأرواحالمواد

؟الإنسانذهنفيالمنظورانهذانتكونكيفلكن،

نأمنتمكنه)المايا(إلهيةبقدرةيتمتعبرأهماإن

روحأما.السحريةبالمشاهدحافلاعالماالذهنفييستحضر

فإنوبالتالي)أفيديا(الجهلمنحالةفيفهيالإنسان

عالمتعديجعلهامما،الأدنىالمستوىمنهومنظورها

تتعذبأنللروحلابدلذلك.للواقعمطابقاالسحريةالمشاهد

ال!نسانلكنالكارما.قانونوفق،المرةتلوالمرةتولدوأن

العالمأنيدركفإنهجهلهعلىيقضيأنلهيتأتىعندما

وبراهما،هو،وأنه،وحدهبراهمافييتمثلالواقعوأنزاثف

ا!لوكشا.درجةإلىويصلتمامايتحررعندئذواحد.كيان

يكونإنماللتحررالوحيدالطريقأنشنكراجاريايعتقد

بالاستقامةعليهاالحصوليمكنالتيالصحيحةبالمعرفة

مقتدر.معلميدعلىوالدراسةالأخلاقية

الأوساطالفلسفيةشنكرأجاريامنظومةأزعجت

الأشياء،كلإنقاللأنه،الوثنيةالهنديةبالأديانالمتمسكة

رامانوجا،أما.الزائفالعالممنجزءهيإنما،الإلهفيهابما

تصدىفقدفيشنو،للإلهالمتحمسينالأتباعمنكانالذي

لكتبالخاطئشرحهعلىشنكراجارياعلىللرد

بعنوان،الأساسيعملهفىذلكوكانالأبانيشاد،

سوترا.-الفيدنتابشرحقامحيقسريبهاشيا،

الفيدنتيةالمدرسةبتأسيسرامانوجاقامالفي!ثسشدفايتا.

نأحاولحيثالفيشستدفا!ا،،المسماةالثانيةالكبرى

أمراجعلهبراهماحولشنكراجارياتصورأنعلىيبرهن

)المايا(الإلهيةللقدرةتصورهأنكما،الكينونةمنمجردا

فىيقعقدبرأهمابأنالاعتقادعلىيبعثلأنه،معقولغير

عددهووإنمامحضا،وحدوياوعياليسبأنهفيظن،الوهم

.المتغيرةالحيةوالكائناتالجامدةالأشياءمنوافر

والأشمياءالناسوأرواحبراهماإنفيقولرامانوجماأما

ذاتالواقعيةيمثلبراهماأنعلى.واقعيةكلها،المادية

لبراهما.تابعةهىالماديةوالأشياءالأرواحبينما،الاستقلال

أرتباطمثل،مترأبطانوبراهما،الأرواحذلكفيبمافالعالم

بالمراقبةبراهمايقومبحيث،ينفصلانولابالروخالجسم

علىقادرةفهي،الجسمفيالحبيسة،الروحأما.الداخلمن
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وامشمرتالإله!رذعلىواظبتهىإذاخلاصهاتحقيق

علىالمعبودتجليإلىيتطورالعبادةفيالتفانيأنكما.فيه

الود!دة،تكررأيالكارما،قانونزوالإلىيؤديمماالفور،

الموكشا.قيودهمنالتحررعلىالعابديتحصلوبذأ!ك

المعاصرةالهنديةالفلسفة

ب!!فيماالهنديةالفلعشةفيجديدةتطوراتتحدثلم

أغرنافيأما.الميلادلينعشرأشاسعواالسابكشرالقرنين

فيتجديديةحركةبدايةشهدفقدالميلاديالعشرين

-)1888رذاكريشنانسعرفيبافيوكان.الفلسفة

سريأماالأدفايتا.ابناءتجديدإلىأسدعاةاأبرزأم(759

الفيدنتاحوأ!ظسفتهففيأم(1059)873أوروبندو

مةمنضوأإلىالمتبصرةنظرتهامنبالفيدنتا،انتقلقدالمتكاملة

الماديالصعيدمنالإنسانيةترقىحيث،متطورةفلسفية

كرمشندموهندالرأنكما.الأعلىالعقلصعيدإلى

ممياسيةوضئفلسفةأم(489)9186غاندي

وعلى،أحخفاعدماوالأهيمساعلىمرتكزةاجتماعية

فقالأم(49!1)875يهاتشاريا..سكأما.الحقيقة

التفصميليةالدراسةأي)الظواهرية(الفينومينولوجياإن

الطموحالذاتتحقيقفيتساعدقد،الشعوريةللخبرة

-881)!رويناثمانابندراووضع.الكاملةللحرية

يميللأنهونظرا.جديدةصيغةالماديةللفلسفةأم(549

منجزءاالإنسانيةعدفقدالراديكاليالإنسانيالاتجاهإلى

إذاإلاذاتهامقوماتتستكمللاالتيالماديةالطجيعة

أصديمقراطية.وباأسميامسيةاالحريةبقيماتشبعت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ماكري!اولادنحشالاالأا

الماديةرادهاكر!ش!اد،سارلياليآسيا

!هافيراراماسيوجالحافادحيتا

الهسدوسيةاحاريالتحم!براهما

اجايةاكرمشسدموهداس،عانديبوذا

اجوحااالهلسفةيهلودا

العيداا!دوسيةواالموذيةالدارما

الموضوعصرعنا

الفيديةالفلسفة-ا

الأ،ليتادا-أ

المحضالوعيفكرذب

همااس-خ

الهنديةالمادية-2

شرفاكا-أ

اليانية-3

الياسيةاحقيدةا

التلاثةاليانيةحواهر!

يةلبوذا-4

الود

اجوديةاأصول!

الاتباعيةالمنظومات-5

النيايا-6

حوتاماليايااعيلسو!ا-أ

ال!ا!هوحود!-

-115"الدن-

ر!هـس

لفاي!ثالتيهاا-7

أحسبعةاالحتيقةأخواع

احاك!اهـ!لك

الصمخيا-8

اليوجا-9

اليوحافياصثسىاالحاسص-أ

التحاىالشع!داتاحيوحااطريتثة!

الميمنساأ-.

الفيدتا-11

الأدشاياا

يتاأعي!تدشاا!

المعاصرةالهديةالفلسفة-21

؟فيداا-رلضاما

يير؟الألانيحتمادايف!صيرعمدبراهمايعيمادا2

أساسا؟مرضيةغيرالبشرجاةإلىالألالمجشادكظرةكاتلمادا-3

شرشاكا؟مامعحى-4

اليانية؟المدرسةلأسفةأعظمم!-5

فلسمته؟!ذاسىوحيدةدكرةأيةعلى6

اتحاعية؟لألهاالستالهمديةالملسميةا!سظوماتعرقمااطادا7

أسسها؟كابيلاأديعتقداقيا!لأكاعيةمةادمصواما-8

؟صوترا-الفيدنتافيملحصةنجدهااتاضعاكي!ااما-6

الديكويا3احااأدعلىلتسكراحاريالهاا!متدأ!التيالحححما-01

رائرو؟

الرسميةاللغاتإحدىالهنديةال!غةاللغلأ.الهئديلأ،

لغةأيمنأكثرالهنديةالهنودمنالكثيرويتكلمالهند.في

التياللغاتمنمجموعةالهنديةاللغةوتشمل.أخرى

تطورتوقدالهند.وسطشماليفيالناسبهايتحدث

تتضمنولكنهابوليخاريتسمىلهجةمنالهمديةاللغة

هنديةلغةوهي،السنسكريتيةاللغةمنالعناصربعض

الهنودالبريطانيونشجععشرالتاسعالقرنوفي.قديمة

أثناءوذلك،قوميةلغةواتخاذهاأ!مديةااللغةتنظيمعلى

الهند.احتلالهما

الألفباء.الهند،أيضا:انظر

ومنظرمؤلفم(.3691-981)5بول،يميثهللى

الموسيقيةمؤلفاتهفيويلاحظورائد.ألمانيمو!ميقي



502هنري

متعددةوألحاناالماضيمنموسيقيةصيغااستخدامه

تناغمعالجتالتينظرياتهلهفإنكذلك،الأصوات

به.الخاصةالألحان

آلاتلختلفالسوناتاتمنالكثيرهنديميثكتب

باسالدبلمثلالنادرةالالاتذلكفيبماالأوركسترا،

)ضربوالتوبا)المترددة(والترومبون(،الكمانتشبه)آلة

التشيللولكمانكونشيرتاتأيضاوكتب(،الأبواقمن

وكذلك،والكمانوالبيانووالأرغنوالكلارنيتوالمزمار

معالبوقمثلالالاتالمؤتلفةللمجموعاتالكونشيرتات

سبعلهنديميثالأخرىالأوركستراأعمالومن.الباسون

لالاتأم(279-1)229الحجرةموسيقىمنقطع

أوبراوتوضح.الصغيرةوالأوركستراالختلفةالمنفردالعزف

المجتمع.فيالفناندورأم()389الرسامماثيسهندميث

وقد.أم349عامكسيمفونيةأديتقدموسيقاهاوكانت

حرفةكضابهفيالموسيقيةنظرياتهمجموعةهنديميثشرح

وطبعةأم،939و3791)طبعتىالموسيقيالتاليف

ام(.ء49منقحة

491)0سلجامعةفيودرسهانو،فيهنديميثولد

وبينما.ام649عامأمريكيامواطناوأصبحام(539-

جمعيةمنتألفتمومميقيةفرقةكون،لمحلجامعةفيكان

الموسيقىلإحياءأنفسهمكرسواالذينالموسيقيينمن

الاهتمامإحياءفيكبيرأثرالجمعيةلهذهوكان،القديمة

القديمة.بالموسيقى

التيارفعلردهيوالمحاثة.ألمحاثةقياسوحدةالهئري

تغيرفإذا.بهيحيطالذيالمغنطيسيالمجالتحاهالكهربائى

حولالمغنطيسيالمجالفإن،تناوبأودارةفيالتيارسريان

المغنطيسيالمجالهذأ)ينتج(ويحثأيضا.يتغيرالدارة

سريانفينقصانأوزيادةأيتقاومالدارةفيفولتيةالمتغير

إذاواحدهنريقدرهامحاثةذاتأنهاللدائرةويقالالتيار.

مقاومةفولتيةساعةلكلواحدأمبيرقدرهتيارتغيرحث

الفيزيائيباسمالهنريسميوقدواحد.فولتقدرها

.+الهنريورمز.هنريجوزيفالأمريكي

المحاثة.:أيضاأنظر

ه!ا:إنجلترافيملوكلثمانيةاسماكانهئري

أبناءأصغركانام(.135-01)68الأولهنري

.أم001عامالثانيوليمأخاهخلفوقد،الفاغوليم

لجفريابناكانأم(.918-)1133الثانيهنري

بلانتاغنيت.

أبناءأكبركانأم(.021272)7الثالثهنري

الثاني.لهنريوحفيداجون،الملك

جونابنهوأم(.413-)1367الرابعهنري

لانكاستر.دوقغونتأوف

هنريأبناءأكبرأم(.422-1)387الخامسهنري

.ام314عامملكاتتويجهوتم،الرابع

آخركانأم(.471-1241)السادسهنري

بينجمعوقدلانكالممتر.أسرةإلىيختسبونالذينالملوك

.عامعنيقلعمرهكانعندماوفرنساإنجلتراعرشى

عائلةملوكأولأم(.ء.9-1)457السابعهنري

لأسرةسليلاام485عامالعرلقتولىوقدتيودور.

لانكاستر.

كنيسةفصلأم(.أ-547)194افطمنهنري

فيالملكيةوأعاد،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةعنإنجلترا

إنجلترا.

منأربعةعلىأيفعاأطلقهنرياسمأنالمعلوممن

أباطرةكانواالذينالألمانالح!صاممنو!مبعةفرنساملوك

خاصةمقالةالمولمموعةوفى،المقدسةالرومانيةللإمبراطورية

-م!لا.*ك!،*ة،!كأ-.بهما.

!ء-لاكايلأربعةالحمماكان!ي

لاء""!-لا،/قي:همفرنسيينملوك

كا-3-،+--؟؟+-3؟ا00)8الأولهنري

-لا!!حفيداكانام(.060

لم+لاشالأسرةمؤسع!كابيهلهيو

7ء!!في3؟س.الكابتية

/+ىكي!7ر-صكل2-؟-بهي1517)9الثانيهنري

الثانىهنريوالدهخلفأم(.955-

عامالأولفرانسيس

.أم547

الثالثالابنأم(.أ-551958)الثالتهنري

.أم574التاسئكلامتشارلزأخاهخلفوقد.الثانيلهنري

هنريخلفأم(.061-ا)553الرابعهنري

نافار.ملكهنريكانأم،958عامالثالث

الرابعهنريالثالثهنري
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وك!!.ال!لمانالحكاممنسحبعةبهتسمىا!ممهدري

للإمبراطوريةألاطرةانتخبواالأولاهنريباستثناءهؤلاء

المقدسة.الرومانيةالإمبراطوريةانظر:.المقد!ةمانيةالرر

الذيم(-369)876؟الأولهنريمنكلكان

سكسونأسرةسلالةمنالثانيوهنريبفاولرسمي

الحاكمة.

الأ-ةمنأم(.01560)17الثالثهنري

،أم930سنةألمانياعلىأصئملكا،الحاكمةالصالية

ألمانيانفوذهنريبسطوقد،ام460!شةإمبراطوراوتوج

زساند،المقدسةالرومانيةالإمبراطوريةمناطقجميععلى

مانيةالررالكنيسةعلىأخريتالتيالإصلاحات

مكاتبوشراءالقساوسةزواجبشجبالكاثوليكية

الحاصمرشحهنصبثمإيطالياعلىا!متولى.الكناش

وبعد.لهمنافسينتلاثةوجودرغما،البابويةعرشعلى

للبالوية.المرشحينتسميةعلىمسيطرتهادعىذلك

الثالثهنريالنأم(.601-0501)الرابعهنري

منالسادسةفيوهوألمانياعلىملكااصبح،عرشهووارث

عليه.بالوصايةأمهقامتعندماالأشرافثاروقد.عمره

سلطانهيبسطأنلحاوأم960سعنةالحكماستلموعندما

أصسابعاجريجوريبالبابااصطهدمأنهإلاجميعها،ألمانياعلى

بتعي!تالمدنيينالحكامقيامأم750سنةفيرفضالذي

بأنذلكعلىهنريفرد،الكنسيةالمناصبفيالأشخاص

مأ760سنةويرمزفيعقدالذيالمجلساجتماعإلىدعا

هنريطردأعلنبأنذلكعلىالبالافردأجابا،اعزلوأعلن

له.الود!ءعدمعلىرعاياهوحرضال!ضيسةمن

هنريعلىفكانالبابا،موقصالأمراءمنكثيرساند

فيحصنفيجريجورياعتكفوقد.أطيستسلمأن

يقفأنهنريعلىكانإنهوقيلالأبناين.بجبالكانوسا

لهيسمحأنقبلأيامثلاثةلمدةحليدعلىالقدمينحافي

نأبعدهنريأنغير.عفوهلينالالبالاقدميتحتبالركوع

البلادتمزقتوقدالبابا.معمعركتهاسعتأنفالمانياإلىعاد

وأصدرالباباوعاد،عديدةلسنواتال!هليةالحر!نتيجة

كنسيا،محروماشمحصاهنريلاعتبارأم080!شةأمره

ذلكبعدرومامديسةباحتلالهنريفقام.عزلهوأعلن

لمنصببنفسهاختارهآحرشخ!هسابجريجوريوامشبدل

غير،مباشرةذلكبعدالمنفىفيجريجوريوماتالبابا،

هنريبعزلأحدهمافقام،التحديقبلوابعدهجاءوامنأن

إلىهنرياضوأم501سشةفيوأخيرا.أسكنيسةامن

هنريمات.ضدهأبنائهأحدثارأنبعدالعرشعنالتخلي

الخامسهنريابمهفخلفه،الحربلشنالعدةيعدوهو

6011سنةمنألمانياححماالذيأم(ء1-12)810

.أم251إلما

أعضاءأحدأم(.أ7!-1)165السادسهنري

سنةبارباروسافريدريكوالدهخلفهوهينستاوفن،أسرة

صقليةأميرةكونستانسمنزواجهشجعهوقد.أم091

منكبيرةفديةعلىحصلكمابملكها،المطالبةعلى

دوقلدىالأسيرإنجلتراملكالأسدقلبريتشارد

الباباخلالمنإيطاليافيمركزههنريودعمالنمسا.

بابقاءالمتعلقةالخططووضع،الثالثسلستينالعجوز

القدسواتخاذهوهينستاوفنأسرةفىالإمبراطوريالعرش

المشاريعهذهأنغير.جديدةصليبيةحربلبدءذريعة

والثلاثين.الثانيةسنفيوهوهنريبموتتوقفت

أسرةمنينحدرام(.313-1)926السالمجىفري

الإمبراطوريةعلىإمبراطوراوكان،الحاكمةممسمبرجلو

.أم313إلى8013سنةمنالمقدسةالرومانية

للكاتبالمستعارالاسمام(.019-أ)862أو!ي،

روأياتهمعظمبينتبورتر.سيدنيوليم،الأمريكيالقصصى

التى،الروائيةللحبكةإتقانهعمل003نحوبلغتالتي

السحرةهبةفيكما،متوقعةغيرحادةنهاياتعلىبنيت

منأكثرعاطفيةهنريقصصمعظموكانتام(.09)5

الإنسانضعفمعتعاطفهأنإلانفسيا،عمقاعميقةكونها

مغرية.قصصهجعلاشخصياتهوطبيعية

قصصيا،عملا16نحوهنريأونشر.أعماله

وكانت.المتنوعةمرافقيهوخبراتالخاصةخبراتهتع!صم!

والمرتزقةالمجرمينمنشهرةالأكثرشخصياتهبعضنماذج

ثم،الوسطىأمريكافيلقيهمالذين،المغامرينالجنودأو

الصدفةضحاياعنقصصهماحكتوعادة.نيويوركفي

ام(.09)4المؤثثةالحجرةذلكومثالوالقدر.القضاءأو

إلىأتتالتيالحبيبةعنالمحبيبحث،القصةهذهفي

بعدفيهاانتحرغرفةالمستأجروقد،مغنيةلتعملنيويورك

علىالمحبيعرفولم،الفتاةعلىالعثورفيفشله

نفسها.الغرفةفيقبلمننفسهاقتلتحبيبتهأنالإطلاق

والمآزقالوحدةام(09)8المدينةصوتوتتناول

عنبحثاالمدينةإلىيأتونالذينالأبرياءللريفيينالمأساوية

مطالبهم.

المسروقات:ال!خرىهنريأو.أعمالوتشمل

ام(بم)609ملايينوالأربعةام(،09)4والملوك

ام(بم09)7الغربوقلبأم(؟09)7المهذبوالمصباح

والبدائلالقدر،طرقأم(؟09)8الوديعالحرفى

أم(بم019)الصارمةوالدواماتالاعمالأم(بم09)9

والتائهوناللصوصأم(بم119)والسبعاتالستات

41فيالكاملةهنريأوأعمالنشرتوقدأم(.9)17

.أم179عامفيمجلدا
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فيجرينسبورو،فيبورترسيدنيوليمولد.حياته

تركوقدام.862عامسبتمبر11في،الشماليةكارولينا

وعمل،عمرهمنعشرةالسادسةفيكانعندماالدراسمة

وعملتكساسإلىذلكبعدذهبثم.عمهصيدليةفى

فيأولممتنإلىذلكبعدوانتقل.الماشيةتربيةفيلمشتين

كتابةفيوبدألفترةبمصرفموظفاعملحيث،تكساس

صحيفةفىبعضهاظهر،قصيرةأدبيةوصفيةصور

،أم498عام،واشترى.دترويتبمدينةالحرةالصحافة

رولينجإلىاسمهاوغيرآيكونكلاستتدعىصحيفة

حيث،تكعساسفيأوسقإلىسنةبعدوانتقل.ستون

للصحف.كتب

أمامللمثولأوستنإلى،أم698عامبورتر،واستدعي

أنهمنوبالرغم.المصرفمنأموالبسرقةلاتهامهالمحكمة

وعند.هندوراسإلىفرأنهإلا،عنهالعفوالممكنمنكان

وحبسعليهقبضأولعسق،فيزوجتهموتبسببعودته

الأسماءمنالعديدمستخدماوكتب.مشواتلثلاث

وجودهأثناءالقصيرةالقصصمنالعديدونشر،المستعارة

،نيويوركمدينةإلىذهب،عنهالإفراجوبعد.السجنفي

قصةكاتبثمأولا،صحيفةفيعمودكاتبعملحيث

ذلك.بعدقصيرة

دولة،رجلأم(.97!-1)736باتريك،هلري

الأمريكية.الثورةوقتفيمفوهأمريكيوخطيب،ومحام

أعطيأوالحرية)أعطنيبكلماتهأساساذكراهوترتبط

تسليحعلىحاثاأم،775عامفيقالهاالتي(،الموت

عملوقدإنجلترا.ضدالمستعمرةعنللدفاعفرجينياجيش

الثورية.الحربأثناءلفرجينياحاكما

بفرجينيا.هانوفرمقاطعةفيهنريولد.حياتهبداية

ثم.علمهوالدهأنإلافقط،قصيرةلفترةبالمدرسةوالتحق

عاملممارستهإجازةعلىوحصلالقانونذلكبعددرس

.أم076

فرجينيا.برلمانفيهنريانتخب،ام764عاموفي

فرجينيامستعمرةاختارت،أم774أغسطس41وفى

الكوبحرسانظر:.قاريكونجرسلأولمندوباهنري

دستورأوللعمللجنةفيعضوابعدفيماواختير.القاري

فرجينيا.لكومنولث

فرجينيالكومنولثحاكماهنريأصبح.أعماله

إلىانتقلوقد.أم776عامفيظهورهابمجردالجديدة

،المستعمرونالإنجليزالمحافظونعاشحيث،وليمزبرجقصر

للديمقراطيةتبنيههنريوأظهر.العملجادإدارياوكان

بقولهالناخبينإلىيشيرأمريكيسياسيأولأصبحعندما

(.المواطنين)أصدقافط

إلىالمشكلاتمنالعديدالثوريةالحربجلبت

علىحثحيثحلها،علىبجديةهنريوعملفرجينيا،

وصنعه.البارودواستورد،الذخيرةلتوفيرالرصاصتعدين

شاطىءلحمايةوصيانتهاوالمراكبالسفنلبناءموانئوأعد

.للقروضورتبفرجينيا

فيأخرىمرةفرجينيالكومنولثمحافظاهنريأختير

وأثناء.ام78وه1784و7781و1777ال!عوام

كلاركروجرزجورجلحملةإمداداتقدم،الثانيةفترته

انظر:.الغربيالشماليالإقليمضمتالتى،الاستكشافية

الغربي.الشماليالإقليم

ولايةمؤتمرفى،أم788عامفي،هنريوعمل

الولاياتدستورعلىللتصمديقأقيمالذيفرجينيا،

الدلممتورأناعتقددلأنه،التصديقعارضوقد.المتحدة

بعدأنهإلاللخطر.والولاياتالأفرادحقوقيعرض

كانوقد.الفيدرالىبالحزبوالتحقالدستورقبل،هزيمته

تعديلاتعشرةأولعنكبيرةمسؤوليةمسؤولآهنري

انظر:.الحقوقبيانباسمالمعروفةالدلمشور،علىأدخلت

الحموق.بيان

العامةالخدمةأغرقت.الخاصةالحياةإلىالعودة

وقد.للقانونممارستهإلى7881عامفعاد،بالديونهنري

العملاء،منالعديد،بارعمتحدثبأنهشهرتهأكسبته

مندخلهساعدهوقد.المجرمينعنناجحامحامياوأصبح

عقارهفىليستقرللتقاعدوأحيلأرض،شراءعلىالمحاماة

عامبفرجينياأبوماتوكسمنبالقربهل،ردأسماهالذي

.م4971

منالعديدهنريرفض،التاليةالسنواتوخلال

جورجأقنعهوأخيرا،العامةالحياةإلىللعودةالطلبات

التشريعيةالهيئةفىللتمثيلمرشحايصبحبأنوأشنطن

هذهأثناءلهمهمحديثبآخرأدلىوقدفرجينيا.لولاية

دستوريةإقرارفيالولايةلحقرفضئاالحديقوكان.الحملة

"متحدين:للناخبينهنريذكروقد.الفيدراليةالقوانين

إلىنتجزألادعونا.نفشلومنقسمين،الوقوفنستطجع

وجودنايرتبطالذيالاتحادهذاتحطمأنشأنهامنزمر

يتولىأنقبلماتأنهإلا،الانتخابهنريوكسببه"،

المنصب.

ئيفيزيا.(م8781-7971)يصجور،هدري

الكهرومغنطيسية.فيباكتشافاتهأصئمشهورا،أمريكي

واكتشاف،للبرقمورسصمويلمنكلاكتشافتوقع

ولمالكهرومغنطيسى.)التأثيعللحثفاراديمايكل

الوقت،ذلكفىعملهعلىتقديرأيعلىهنرييحصل

باسمه.هنريالانتسمىالكهربائيالحثوحدةأنإلا



جون،هنري802

أكاديميةفيوتعلم.بنيويوركألبانيفيهنريولد

قدووالفيزياء.الرياضياتفيهابعدفيمادرلم!حيث،ألباني

وكان.هناكتعليمهأثناءال!رومغنطيسيةفيالتجارببدأ

الذي،الكهردائيالمعنطجستحسينلهرئيسيعملأول

مأ832عاممنذ،هنريوعمل.!شيرجيونآواكتشفه

وأصبح.برينستونجامعةفيأستاذا،أم846عاموحتى

فير.سميثسونيانمعهدومديرالأولالسكرتيرذلكبعد

انتي،للعلومأ!طنيةاللأكاديميةرئيساأصبح،أم867عام

.م1863عامفيأنشئت

فينلى.صمويلموردر،؟الكهرومغنطيسية:أيضاالو

ثاإافيبطلاحصانأسود،عامل.دجون!ي،

القصائدلمعظمموضوعاوكان.الأمريكسالشعبي

.الشهيرةالامري!صةالشعبيةالقصصية

فعلىحدثعلىهنريجونعنالأصليةاالقصةجنيت

منالسبعينياتبدايةففيالالحمما.هذالهرجلايخص

طريوتعلىكبيرانفقايبنونالعمالكانعشر،أصالسعاالقرن

فرجيسيافيوأوهايوتشيسابيكبينالحديديةالسكك

متقابدقشالأيدياطويلةمطارقواسعتخدموا.الغربية

متفحراتلاحتواءتقوبعم!!عندأ!مخرافيصلب

بحارئامثقابااضجالأحدأحضرالأيامأحدوفي.شديدة

أسرعثقبايحفرأنيم!شأنهوادعىالمو!.إنىتجريبياصلبا

.المطارقأ!عمامنعاملا02من

المثقابهريجونسابقالقصصيةللقصيدةوطبقا

!مأسرعثقبايحفرأنيمكنهالرج!!أنلإثباتبمالبخاري

فيالإنهاكمنماتلكنهالسباقهنريبمنورد.الالة

سحقالحقيقيهنريجونإنقيلوقدنفسها.أضصرالحظة

للمثقابهزيمتهبعدالنفق!عقفمنوقعتبصخرة

.البخاري

القصائدمنهنريجونأسطورةطورتوقد

رمزاوكان،الوقتذأكوقصص،والأغاني،القصصية

صيعةأولوظهرت.بالآلاتاستبدالهمضدالعماللحر!

.أم009عامنحوالقصصيةللقصيدةمعروفةمكتوبة

لرتغاليأميرأم(.046)4913اورح!ي

الخامسالقرنخلالالغربيةإفريقياشاطئشحإكتشافات

تقدمعلىالاكتشافاتهذهساعدتوقد.الميلاديعشر

عبرالإبحارفيرائدةاشبرتغالوجعلتالجغرافيا،دراسة

منأكثرهريأرمملوقد.الوقتهذافىالأوروبيةالدول

منها.أيابنفسهيصحبأندونحملة05

شابافيليبا،والمدفالأولاجونالملكالن،هنريكان

والفلك.بالرياضياتحاصاهتماممعبالدراسةمولعاجادا

لمجبتواأنوبدرو،دوارتيمنهالأكبراوشقيقاه،هنريوأراد

جيشانظموا،والدهممنوبموافقة.الإشادةيستحقونأنهم

الأخوةورسم،المغربفيمهمةتجاريةمدينةعلىواسعتولوا

وأثارت.المدينةلهذهحاكماهنرينصبكمانبلاء،

اهتمامإفريقياوداخلالمدينةهذهل!تالتجاريةالوق

تجارةيوسعأنهنريأرادوقدإفريقيا.جغرافيةفيهنري

يجدأنأيضماوأمل.الإفريقيالشاطئعبرونفوذهاالبرتغال

شمالآالمسلمونالتجاريحملهكانالذيالذهبمصدر

ساعدتوقد.السنينمنلمئاتأ!لممطىاإفريقيامن

حملاتتنظجمعلىوالفلكياضياتأاشيهنريمهارات

برتغاليانووصل.الإفريقيالغربيأصشمالياأصشاطئاعبر

سانتو،لورتوجزيرةإلىأم914عاملمحى،هنريأرسلهما

جواووه!االمكتشفانهذانوأبحرماديرا.جزرإحدى

بدايةفينفسهاماديراجزيرةإلىفاز،وتريستاوجونسالفيز

واستعمرت.الميلاديعشرالخامسالقردمنالعشرينيات

الجزيرتين.كلتاالبرتغال

منلأبعدمكتشفينإرسالهنريأهدافأحدوكان

وقد.الغربيةبالصحراءالآنيعرففيمابوجادور،رأس

للأوروبيينمعروفةجنوبيةنقمهآأقصحىبوجادوررأس!!ان

الفاشلة،لاتالمحاأ!دلدالعد.قت11ذأصكة
عبر!ومن-و.!

.م4341عامفيالرأسإيالسحي!!يقودهاحملةأخيرا

الصحراءتمميالتيأوروديريوإلىإيانسووصل

.أم436عامفيأيضاالغربية

إلىجونسالفيز،أنتاووهو،هنريمكتشفيأحدوعاد

الحملاتإحدىفيأسرهمالذينالأفارقةبعضمعالبرتغال

الذينالمسترقينأوائلالأفارقةهؤلاءكانوقد.م1441عام

شيخالأسرىأحدوكان.أوروباإلىإفريقياغربمنسيقوا

الجنوبفيألعدبأرضهنريأخبرالذيعداحويدعىقبيلة

أقصىإلىتريستاونونو،أم144عا!وأبحر،.العمقوفي

الغربيةالصحراءحدودعلىالاليض،أص!صاباحتىالجنوب

(الان)السنغالفيرد،كيبإلىديازدينيزووصلوموريتانيا.

،أم046عامفيهنريوفاةومع.أم445عامفي

.لمميراليونشاطئإلىأ!برتغالاسفنوصلت

.للكشوفاللازمالمالهنريوجهزخططوقد

الذينوالرياضيون،والفلكيون،الخرائطمعدووساعده

جميعاجمعهمقدوكان،الجنسياتمنالعديدإلىينتمون

فينسنت،لحمانتكابمنأغربباساجريس،في

توجيهتحتاكتسبتالتيالملاحيةالمعرفةوقادت.أ!بالبرتغا

مشة05خلالالتاريخيةاشحلاتمنالعديدإلى-هنري

فالممكوالبرتغالمكتشفىرحلاتشملتوقد.وفاتهبعد

إفريقيامنالجنوبىالرأسحولديازوبارتولوميوجامادي

الصالأ.الرجاء)رأس



902الأمريكيونلهنودا

(.الرابع)هريهنريانظر:.ئالمحارووي

م(.91?-681)7رألكسنلىماثيو،هنسون

بيريروبرتصاحبالذيالوحيدالإفريقيالمكتشف

رحلةفيرجلكآخر

القطبإلىالكشوف

.أم909عامفيالشمالي

فيمزرعةفيهنسونولد

العديدفيوسافرماريلاند،

بيريمعالحملاتمن

عاما02منلأكثر

وقائدشخصىكمساعد

هنسونرألكسندثيوما.بص

علىهنسونوحصل

-8091حملةفيلدورهالتقديريةالجوائزمنالعديد

القطبعدالزنجىالمكتشفكتابهوكتب.أم909

التىالأسود،الرفيق،الذاتيةسيرتهونشرت.الشمالى

.أم479عامفىروبنسونبرادليكتبها

العربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:.شجرةالهئقل،

الهنقل(.)شحرة

غربفيمحديحكممنطقةوبوسويرثهئكلي

ومن.نسمة.00613سكانهاعددإنجلترا.فيليسترشاير

،الحجريالفحموتعدين،الطوبصناعةصناعاتهابين

تنتجصناعاتهنكليمدينةوفيالفولاذ.أنابيبوإنتاج

،القفازاتفيهابما،الملابسمنوأنواعا،والخفافالأحذية

المحليةالمزارعوتنتج.بالإبرةالمصنوعةوالملابس،والجوارب

ميدانموقعالمنطقةوتتضمنالجذور.ومحاصيلالحبوب

انظر:.امء48عامفيالمعركةووقعت.بوزورثمعركة

فيلد.بوزورث

نطاقفيالتايمزنهرعلىمدينةطدمرأونهئلي

بتنظيمالمدينةتشتهر.الجنوبيةلأكسفوردشايرالمحليةالإدارة

منيوليوشعهرفيهناكتقامالتيالزوارقتجديفسباقات

الجنوبية.أكسفوردشايرانظر:.عامكل

قابلهمالذينال!وائلالهنودهمالأرواك!د

عاش.م2941عامفيالأمريكتينفيكولمبوسكريستوفر

أيضايطلقوكان.الغربيةالهندجزرمعظمفيالأروأك

الشرقيةكوباالانيسمىفيماعاشوأالذين،الأرواكعلى

التاينو.هنودريكو،وبورتوهسبانيولافىالكاريبيوجزر

يتكلمونالذينالهنود،منأخرىجماعاتوعاشت

أخرىوأجزاء،الأمازوننهرحوضفيالأرواكيةاللغات

الجنوبية.أمريكامن

3و...الأرواكيةالقرىبعضسكانعددبلغوربما

وقد.قبابهيئةعلىبيوتإلىالقرىونظمت.نسمة

08إلىرئيسأوشيخرئاسةتحتالقرىمجموعةتصل

رسميةلعبةفيبينهافيماتتنافسالقرىوكانت.قرية

قوالببهاتحيطملاعبعلىمطاطيةشبهبكرةيلعبونها

الذرةمثلمحاصيليزرعونالأرواكوكان.قائمةحجرية

ينبتمحصولوهووالمنيهوتوالقطن،وأليام،الشامية

علىغذاؤهمويحتويالنشا.منهايستخرجكجذور

وأحدالبحر،وسلاحف،الإجوانةولحم،والقواقعالأسماك

الهوتيا.يسمىالكاريبيةالقوارض

حملهاالتيالأمراضمنالأرواكمنالكثيرونومات

سخرولقد.الأوروبيونالمكتشفونالأمريكتينإلى

أداءفيأو،الذهبتعدينفيالأرواكالأسبانالمستعمرون

انخفاضمنالتسخيرأعمالوزادت.أخرىبدنيةأعمال

فيالتقليديةطريقتهموأفسدت،الأرواكالسكانعدد

كلماتعشر،السادسالقرنأواسطحواليوفى.الحياة

الكاريبى.فيتقريباالأرواكالهنود

الأمريكتين.سكنمنأولهمالأمريكيونالهئود

وصولقبلالعسنينآلافمنذهناكسكنواقدوكانوا

المناطق.تلكإلىالأوروبيين

وصلواربماأوروبامنالفايكنجأنالناسبعضويعتقد

عشرالحاديالقرنفىواكتشفوهماالأمريكتينإلى

الأوروبيينبينالدائمالوثيقالاتصالأنغير.الميلادي

لهما.كولمبوسكريستوفراكتشافبعدبدأإنماوالأمريكتين

منالأطلسىالمحيطكولمبوسعبرأم،294عامففي

ومناطقهاالهندإلىأقمكرطريقعنيبحثوكانأسبانيا،

.واليابانالشرقيةالهندوجزروالصمينالهندمنتتألفالتي

علىالأمريكتينوجودعنشيئايعرفونالأوروبيوني!شولم

الآنيعرفمافيكولمبوسسفنرستفلما.الأرضيةالكرة

أرضإلىوصلأنهيعرفيكنلمالغربيةالهندبجزر

ولذلكالهند،مناطقإلىوصلأنهيظنكانبل،جديدة

الهنود.اسمهناكبهمالتقىالذينالناسعلىأطلوتفقد

بل،هنديلفظيشبهلغتهمفيلفظللهنوديكنولم

مناسمكلوكان.الخاصاسمهامنهمجماعةلكلكان

وكانحياتها.وطريقةالجماعةكبرياءيعكسأسمائهم

وصلعندماالختلفةالهنديةالقبائلمنكبيرعددهناك

.الأوروبيونالمكتشفون

أكثرقبلاسيامنالأمريكتينإلىالأوائلالهنودذهب

يعتقدونالذينالعلماءبعضوهناك.سنة02).00من



الأمريكيونالهنود021

وفي.سنة04).00قبلهخاكإلىرحلواربماهؤلاءلأن

هناككانت،المناطقتلكإلىفيهوصلواالذيالوقت

الجزءمعظمتغطيالجليدمنوضخمةكثيفةطبقات

كبيرجزءكانفقد،لذلكونتيجة.الأرضمنالشمالي

عندماجافةأرضاالماء،تحتالآنهىالتيالأرضمن

تعرفالتياليابسةكانتهذهومنآ!ميا،منالهنودوصل

الهنودوكاناسيا.عنأمريكاويفصلبيرنجبمضيقالآن

شعبروا،لطهعامهميصطادونهاكانواالتيالحيواناتيطاردون

وصلفلما.كم08عرضهكانالذيالمضيقذلك

شماأمنانتشرواقدالهنودكانهناكإلىكولمبوس

الأنحاء.سائرفيأمريكا

منمناطقعدةفييعيشونالأمريكيونالهنودأصبح

وكان.لغاتعدةيتكلمونأصبحواكماالأمرلكتين،

كانكما،كبيرةمدنفيبيوتفىيسكنبعضهم

كانواآحرونوهناك.صغيرةقرىفييسكنبعضهم

.وحيواننباتمنالطعامعنبحثالآخرمكانمنينتقلون

منأكثريسكنهاالأزتكشعبمدنبعضوكانت

م!ال!صيريزرعونالهنودوكانشخص.000.001

والبطاطسوالفلفلوالأناناسالشاميةالذرةمثلالنباتات

التبغ.استعمالالأوروبيينعلمواأنهمكما.والطماطم

المصسعةالس!ا!شعمالالأوروبيينم!الهخودوتعلم

المعدنيةالمعداتاسحلع:تلكومنعليها،والحصول

والخيل،المواشيالأوروبيونوأدخل.والكحولوالبنادق

يكنولما،الأمريكتينفيموجودةالحيواناتهذهتكنولم

الأوروبيوندخلحتىالناريالسلاحيعرفونالهنود

والسهامالقسىعلىاعتمادهمأكثركانبل،بلادهم

هذهيستعملونللسمكصيدهمفيوكانوا.والرماح

التيالخدرةالنباتاتبعضيستعملونكانواكماالألمملحة

ولما.للأكلحيعهثم،السمكلتخديرالأنهارفييضمعونها

كانوافقد،الأوروبيينحضورقبل،خيوللديهمتكنلم

لهمت!شلموبالطبع،الأقدامعلىويرحلونيسافرون

أكثروكان.حيوانمنيجرهاماوجودلعدمعربات

الأنهار.فىلالمراكبأسفاره!

وكانت،قبائلفييعيشونالأمريكيونالهنودكان

أحياناكانتكمابعضا،بعضهاتحاربالقبائلهذه

يلبسونالدافئةالمناطقسكانوكانغيرها.ضدتتحالف

فكانوا،لديهممعروفاالقطنكانإذبمقطهنيةأقمشة

تصلحالتيالنباتاتبعضينسجونكانواكماينسجونه

الملابس.مسهاويصنعونأسسيج،الأعمال

الروحية،القوىفياعتقادللهنودكان.المعتقدات

معينينأشخاصبوساطةتكعسبأنيم!شأنهايرونوكانوا

يؤمنونكانواكما.المحددةالاحتفالاتبعضخلالمنأو

ما،حيواناتأوألتمخاصفىالحلولعلىالأرواحبقدرة

شرا.أوخيرافتكسبها

الاحتفالاتيديرونكهنةللهنودكان.الكهنة

بعضبينهمظهركما،المرضىيعالجونوشاهانات،العامة

ينصحونهم،الأوروبيينوصولبعد،الوثنيينالدينرحال

هوماكلوبمقاطعةأضراثواالقديمةالجذورإلىبالعودة

.الكحولوحاصةبضائعمنأوروبي

يعرفوالمأنهمكمانقودللهعودتكنل!االنقود.

يتعاملونكانوابل،الأوروبيينوصولقبلاستعمالها

والمقايضة.لالتبادل

لختلفتجاريةمرأكزهناككانت.التجاريةالمراكز

مهامللتجاركان،التجاريالتبادلإلىوبالإضافة.السلع

يعملونكانواأنهمفيتتمثلالأزتكإمبراطوريةفيأخرى

الأزتكحكومةيبلغونفكانوا،للحكومةكجواسيسأيضا

المغلوبةالشعوببينمعارضاتأوتوتراتأيعن

تأديبهم.الحكومةتتولىحتىا!سشعمرة

ساءهنديةقريةفىم!ثهد

يقمنالكومان!قهود

الحاموس،حلودبمعالحة

تحتاللحميحصبيمما

حلفية!يالش!ص

الهموديستحدبم.الصورة

لاعراضالحاموسحلود

الملابسصناعةمتلعديدة

الحيام.وعمل
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الحمر.الهـنودسكنمناطق

الرئيسية.القبائلموقعتوضحالخريطةهذهحياتها.طرقليتختل!كانتالتيالقبائلمئاتوالجموبيةالشماليةأمريكافيالحمرالهنودكون

لونتثقافيةمنطقةكل.الثقافيةالممطقةاسممجموعةكلعلىويطهلقونالثقافةفيمتشابهةمجموعاتإلىالمحتلفةالقبائلهذهالدارسوديقسم

مختلف.بلون

خضتمورعحسسساجممحس!حسوو3صححع----

-!ءصض!
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فيكبيراتأثيراأثرقدالبيفرليينالأورووصولكان

وجاءتلعيد.حدإلىوغيرهاالأمريكي!ت،الهنودحياة

وطاصواوالمهاجرينالمتجوأصينأخجارواالم!ضش!نمنموجات

والإقامةأ!نوداتفهمحاولقدبعضهموكانالأمرلكتين،

الثروةتريدح!انتمنهماالأعلبيةاولكن.بسلاممعهم

منأفض!!أنهمايرونروبيينالأرأغلبيةوكانت.والأراضي

الحياةطريقةيتبعواأنعلىيجبرونهمكانواولذلكالهنود،

الاضطههاداتتلكيقاومونالهنودكانوعندما.الأوروبية

أررىكانلمالهمأنداداالهنوديكنولم،البيضحاربهم

أحتفناأ!سود،اأسلحةمنفتكاأشدأسلحةمنالأوروبي!ت

وأوطانهماأراضيهما،منهمونزعت،المتلاحقةالهزائممنهم

أحلىمنيحافحواأنعليهماوكان.حياتهمنمطوفقدوا

البقاء.

تحاراكندافيالفرنسي!تالمكتشف!تأوائلكانكندا.فى

إلىحاجةفيوكانواللاستقرار،هناكيذهبواولماللفراء.

الأحيانامنكثيرشيكانوافقدولذلكلهمابمالهنودمعاونة

.أ!ندياتامنمنهمكثيروتزوجكشركاح!،يعاملونهم

تخصيصفىأخذواكنداعلىالبريطهانيونامشولىولما

المشكلاتمنكثيرذلكبعدولشأتللهنود.أراض

هذهبسب!حدثتوقد.اليومحتىباقيةمازالت

آباءمنالمنحدرونونالموأولبهماقامثورتانالمشكلات

أغرناأواخرفيذلكوكان،هندياتوأمهاتأوروليين

.الميلاديالتا!ععشر

!مالأوائ!!المهاجرونجاء.المتحدةالولايات!ى

بغرضالمتحدةالولاياتالانهيالتيالأراضيإلىأوروبا

والهنودالمهاجرينب!تالعلاقاتوكانت.مستعمراتإنشاء

المهاحرودأخذأنلعدولكن.وديةالأمرلادئفي

القتالبدأمتزايدبشك!!يومك!!الأرا!يعلىيستوأ!ن

وآخر.حينبينالجانبينب!تينشب

الأمري!صةاالمستعمراتنالتأنبعد.الأولىا!لعاهدات

عدةلعقدالجديدةالح!صمةقامتبريطانيا،مناستقلالها

هذهالهنديةالقبائلوقعتوعندماالهنود.معمعاهدات

كماالمهاجريرمعالسلمعلىلالحفاظتعهدتالمعاهدات

ح!صمةتصدرهااكتيبالتشريعاتبالاعترافتعهدت

أراضيهامنالكثيرعنقبيلةكلوتنازلت،المتحدةأ!لاياتا

واحتفظت،الخاصأ!الامعتعمامنهابالقليلواحتفظت

الأرضتلكفيالصبيعيةاالموارداستخدامبحقلنفسها

فيها.والحيواناتالأسماكصيدإلىالإضافةبا

وعدت،أغبائلاعنهاتنازأتالتيالأرضمقابلفير

الهنودإلىنقديامبلغاتدفعأنالأمريكيةالفيدراليةالحكومة

تعدالحكومةكانت،الأحيانمنكثيروفيتحميهما.وأن

لهم.والدواءالمصنعةوالبضائعالحيواناتبتقديم

مهدلةبحافةوقميصاالمزخرفةالحربقبسوةيلبصالسوقبيلةرئيس

ل!عإحدىكشونايليلمجموعةقائداالرئيسوكالى.مكالتهإلىللإشارة

بداكوتا.السوقبيلةم!كعرىفصائل

التيالمعاهداتهذهفإن،الأمريكياالدممتوروبموجب

التيالمعاهداتمثللل!صمةملزمةأعنودامععليهااتفةى

المعاهداتهذهمنكثيراأنغير.الأحرىاالدولمعتعقد

إلىالأوروليينالمهاجريندحوللسببوذلكتخرقنت!ط

كثيرةحروبذلكعنونتجتاطهسود.حددتأراض

أصدرتثم.الشرامعةمنتهىفيكانتولكنهاصغيرة

إلىأماكنهممنالهنودبترحيلقانوناالأمريكيةالحكومة

بعفأراضيهملتحريروذلك،المتحدةالولاياتغربي

وكانتأم،083سنةذلكوكانأصلمهاجرين،وإعطائها

نهرغربيتقعللهنودالحكومةخصصتهاالتىالأراضيتلك

،سنواتعشرحلالوفي.قيمةذاتت!شول!ا،ميسوري

نهرعبرهندي00007منأكثرالأمريكيةالح!صمةهجرت

الشاقالطويلالولقفيالهنودمنكثيرفمات،ميسوري

.الدموعبرحلةالرحلةهذهوعرفت.الغربنحو

فيالمهاجرونأخذ،طويلوقتينقضيأنوقبل

حتىالهنديةالأراضيشيمتوغلينالغربنحوالاندفاع

فيالذهباكتشفأنبلةالطينوزاد،الهادئالمحيطوصلوا

المغامرينمنكثيراجعلوهذا،أم848!حنةكاليفورنيا

كانتالتيالبريةالحيواناتيقتلونوكانوا.هناكإلىيرحلون
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لطعامها.الغربفيتسكنالتيالقبائلمنكثيرعليهاتعتمد

فيهزمواولكنهم،حقهمعندفاعابشجاعةالهنودوقاتل

القبائلالمتحدةالولاياتحكومةوحفظتالأمر.نهاية

مختلفة.مواقعفىحددتمنفردةحجزأماكنفيالختلفة

لهم،المحجوزةالمواقعفيامشقرواقدالهنودمعظمكان

حالةفيكانوأكماشيئا،يملكونلامعد!نفقراءفكانوا

الولاياتفيالهنودعدداضمحلوقد.سيئةصحية

000.0001منأكثركانواأنفبعدكثيرا،المتحدة

000.053عددهمأصبحبالأوروبيينألاتصالقبلنسمة

.الاتصالذلكبعدنسمة

عدداللاتينيةأمريكايسكنكان.اللا"لينيةأمريكافى

وذلك،هنديمليون02و51بينمايتراوحالهنودمن

إليهم.الأبيضالجنسقدومعند

ورأوااللاتينيةأمريكاعلىوالبرتغاليونالأسبانوامشولى

العمل.بذلكالقيامعلىالهنودفأجبرواأراضيها،يزرعواأن

ماتكماالكثير،منهممات،القاسيةالعملظروفوتحت

وهرب.الأوروبيونإليهمنق!هاالتيالأمراضمنبعضهم

إلىولجأوا،والبرتغاليةالأسبانيةالسيطرةمنالهنودبعض

لابدائيةمنطقةالغاباتوكانتهؤلاح!،عنبعيداالغابات

بقاء.لهايعدولممنهمجماعاتفانقرضتلهم،تصلح

طريقةأدخلت،الميلاديعشرالثامنالقرنخلالفي

منبدلأالبيضمزارعفيللعولالهنودلتسخيرجديدة

الديونلدفعالعملطريقعنوذلك،الإجباريالعمل

ببعضالهنودبعضعلىيقبضوكان.الحريةنيلمقابل

أحدكانالسجنالهندييدخلأنمنوبدلأ،التهم

هناكفكانق.لديهليعمليأخذهثم،دينهيسددالبيض

القرنفىالمكسيكفيالممارساتهذهلإصلاحمحاولة

.الميلاديعشرالتاسع

وبقىتماما،الهنديةالقبائلبعضانقرضتلقد

كثيروتزوج.بعضهمتزأيدبل،الحياةقيدعلىآخرون

عرفتكبيرةمجموعةوأنجبوا،الأمسبانمنالهنودمن

تكنلمأراضإلىمنهمكثيروانتقل،المولدينباسم

هناكالآنوهمامتلاكها.فيللأوروبيينرغبةهناك

حتىألفوهاالتيالعتيقةبالطريقةحياتهميعيشون

.أخرىمرةيكتشفوا

اليومالهنود

آباؤهيعيشكانكمايعيعقمناليومالهنودمنهناك

علىوسار،العصريةالحياةمعانسجممنومنهمالأولون

نهجها.

نأالانتحاولوالجنوبيةالشماليةأمريكاأقطارومعظم

كالآخرين.وفرصاإنسانيةحقوقاالهنديةشعوبهاتعطي

تضم.المستوطناتمنكثيرفيمطردتحس!فيالملعيشيةالأوضاع

ممفصل.وبشكلأسرةلكلعصريةمساكنالنافاهوهنودمستوطنة

الهنودأبماءمنكبيراعددايستوعبأريزونافيإلكترونياتمصنع

ماطقإلىالوظيفيةالفرصاسقلالمساعىتبذلالنافاهو.كبيلةمنالحمر

العمل.فرصمىالقليلإلأيوجدلاحيثالحجز

غيريرونهماضدالهنوديحتجماكثيرا.المناهضةالهنديةالجماعات

يدبمسيرة،أعلاهالهنودقام.لهمالحكومةبمعاملةيتعلقفيماعادل

.أم789عامالعاصمةواشمطهن
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وأالهنودغيرعلىيسيوالذيالعنصريالتمييزولكن

قدالعصريةالطرقاتباعفيالهنودمنالكثيررغبةعدم

العصرية.للحياةالرئيسىالتيارخارجالهنودجعل

هموهندي000.035حوالىكندافىيوجد

أصبحوقد.الهنديةالشؤونإدارةفيكهنودمسجلون

حقلهافييعملالتيالنشاطاتفىيشاركونمنهمكثير

ويطالب.والتعدينالصناعاتمثلالأوروبيالأصلذوو

عانواالتيالظالمةبتصحئالأوضاعأحياناالهنودهؤلاء

بعيد.زمنمنذمنها

000.004.1المتحدةالولاياتفياليومويعيش

أرادوا.ومتىأرادواحيثيعيشواأنفىالحقولهمهندي

عنالظلملرفعالمتحدةالولاياتفيمحاولاتوهناك

وش!للحجز،جديدةبرامجلوضعوذلكالهنود،هؤلاء

طريقعنوذلك،المحجوزةأهناطقأفىالاقتصاديمستواهم

الطبيعية.مواردهمتنمية

المماطقيتركونالذينأولئكالحكومةوتساعد

فيهنديةجمعياتقامتوقد.المدنفيللعيشالمحجوزة

علىبالحصولتطالبالعشرينالقرنمنالستينيات

وسميت،القوةطريقعنوالسياسيةالاقتصاديةحقوقها

الهندية.بالقوةالجماعةهذه

منلحمايتهمالهنوديقدمهامطالبهناكومازالت

حكومةتلتزمبأنيطالبونأنهمكما،الأوروبيالتوغل

معأبرمتهاالتيالمعاهداتبشروطالمتحدةالولايات

أسلاشهم.

.هنديمليون45حوالىاللاتينيةأمريكافيويعيش

هنديأصلمنه!الذي!المولدينمنالملالينوهناك

والإكوادوربوليفياسكاننصفمنوأكثر.وأوروبي

ومع،المولدينمنأوالهنودمنوبيرووالمكسيكوجواتيمالا

الأغلبيةأنإلا،حياتهفينجاحاصادفقدهؤلاءبعضأن

التعليم.وعدمالفقرتعانيوهيتعيمشزالتما

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اجدائيةاالعرلةجيروليموالهمديةالأرض

المطيرةال!مارودعالةالحمرا!موداحرو!اللأزتك

الصلحعليونالرمليةالرسوماتعلمالأساطير،

السمعسيبولامددالمطررقصةالأسرة

حداءالحقسين،عرلاالزحروهوكللاك

الملاسسامو!متلتياك!

متيزومافلسملسارلحمالبيحيكاد،

!،السحتسيتئبولالتمهوك

نتيد،ثاهيواالطوطمحيمة،لتيبةا

تيكومسيه

تاريحية(.)لدةبوليفياالظر:.تياهوائاكوهلود

أمريكافيالإكوادورالمداريةا!اباتافييعيشودجيفاروهنود

النعح.ألابيبأ!ميادوداويستحدء.الحمولية

وجزبالوحشيةالمشهورةالقبائلمنصاروهدود

شرقيمونتاناإقليمفيالهنودهؤالأءيعيش.الرؤوس

قدأنهمإلاكقبيلةعنهمالحديثمنأسعمولاالإكوادور.

بينها.فيماتتقاتلصغيرةمجموعاتأحدةانقسموا

مثليعيشون-السالفةالأزمنةفي-جيفاروهنودكان

الذرةزرعوافقد.الأمازونلواديالمداريةالغاباتهنود

يصطادونوكانوا(.جذري)محصولأطسيهوتوالتئوا

ال!سماكاصطادواكما،وبالحرابأصسهامواالنفخبأنابيب

حتىالسمكيخدرالذيالبارباسكو،وبمخدربالشراكة

قد)الإنكا(بيروهنوديكونوقد.لالحرابطعنهيم!ش

الغينية.والخنازيراللاماتربيةكيفيةجيفاروهنودعلموا

فيالبنشأوبها،يلتفونتنورةيرتدونالجيفارورجالحان

كاملفستاناأوثوبايرتدينفكنالسساءأماالأحياد.بعض

.الطول

النموذجيةجيفاروقريةفىواحدةدارهنالكوكانت

قريةكلحصنتشحصا.08إلى04منيقطنها

منالجيفاروهنودكانفقد،بالحرابالم!يئةبالخنادق

لموتانتقاماأساسايقاتلونكانواالذينالمشهورينالمحاربين

ضحيته،عنقيضربمنهوالمنتصروالمحارب.قريب

للانتصار.تذكاراليعلقهويقماإلرأس

الإكوادور،فيجيفارو000.01حوالياليوميعيش

جيرانهم.معسلامفيويعيشون،الحربأغلبهمتركوقد

ينقسمونالأمريكيينالهنودمنجماعةنباث!!

.الجنوبوشايانالش!الشايانمجموعيتين،إلىجغرافيا

مستعمرةفيالشمالشايانمن005.2حوافيودعيش

فىالجنوبشايانمن002.2وحوالىمونتانافى

فيويعملونيعيشونالشايانمنوالكثيرأوكلاهوما،

.المدن
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الشايانهنودعادات

فيالسياحيشاهدها

فيمونتانالىمستعمرة

المتحدةالولايات

لأمريكية.ا

الأس!اكيصطادونالشايانأبناءكلكانالماضيفي

وبعدسوبريور.ببحيرةتحيطالتيالمنطقةفيوالحيوان

منطقةإلىنزحوا،الميلاديعشرالثامنالقرنأواممط

)خيمةالتيبةخيام!وعاشواحيث،العظ!السهول

وفي.الوحشيةالابقارواصطادواالجلد(منمخروطية

إلىالشايانانقسمعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينياتأوائل

مليشاتمنقواتقامت.جنوبيينوشايانشماليينشايان

وآراباهوجنوبيشايان003فيهاقتلوابمذبحةكولورادو

،أم486فىكولورادوفي،كريكساندعندمسالمين

فىمستعمرةإلىالأحياءالهنودمنالباقونوانتقل

.أم986عامفيأوكلاهوما

الصميدأرضعلىللحفاظالشماليونالشايانحارب

عاموفي.منهمانقزاعهاالبيضحاولعندما،بهمالخاصة

معبالتحالفالشماليونالشايانهنوداستطاعأم876

فيكاممترأ.جورجالفريقهزيمةمنالسيوقبيلةمنهنود

الحكومةقدمتمونتانا.فىهورنبيجليتلمعركة

عامالشماليينالشايانلإقامةمونتانافيمستعمرة

.أم884

أمريكاجنوبقبائلمنجماعةكانواالكاريبهئود

نهرواديفيأساصعيةبصفةتعيشوالتي،للحروبالمحبة

عاموحوالي.المنخفضةجوأناوأراضي،الأمازون

جزرإلىأمريكاجنوبمنالكاريبهنودرحل،أم003

علىواممتولواوندوارد(.بجزرالان)تعرفالكارلمجيالبحر

الأرواك.هنودان!:.الأرواكالهنودمنالجزرهذه

وهو،المنيهوتيزرعون،مزارعينالكاريبهنودوكان

وصيدأيضاالأممماكبصيدوقاموا،جذرينبات

يعيشونوكانوالأكلها.الأليفةالحيواناتوربوا،الحيوانات

وأقبائلشيوخلهميكنولم.مستقلةصغيرةقرىفي

فيخاصةقياداتيتبعونولكنهم،للقرىدائمونرؤلحماء

الذينأولئكوخصوصا،الكاريبيونوكان.الحربوقت

)قارب(،الكنوركوبفىخبراءالجزر،فيعاشوا

الخشبألوأحمنالمصنوعةالشجريةالزوارقواصعتخدموا

وأطالقوا.والهراواتوالرماحالفخاخبامشخدامواصطادوا

قدرواأنهمعنهمويقال.المسممةالسهامالسمكعلى

ينظرونكانواأنهمحتىعاليةبدرجةالذاتياستقلالهم

منالأوامريتلقونكانواالذينالأممبانيينالىباحتقار

ال!خرين.

منذالحربعلىأولادهميدربونالكاريبهنودكان

للأسلحةتحملهوقوةمهارتهيثبتأنالولدوعلى.الطفولة

القبيلةتقبلهبالاختباراتمروإذا،الطوقعنيشبحين

الكاريبهنودمعظموماتجديدا.أسماوتعطيهمحاربا،

الأمسباني.الغزوبعدمباشرةالحربوأعمالالأوبئةمن

وفيجوانافيالواقعةالجزرفىمنهممئاتيعيشواليوم

ال!مازون.وادي

الإنجديزيةالفرقأكثرإحدىالهوفرقة.لمحرفالهو،

الأساسفىوضمت،الروكموسيقىتاريخفيشعبية

والمطرب(-أم)459تاونشندبيترالجيتارعازف

الباصوعازف(،م491)5دالتريروجرالأساسي

عازفجونزكينيأصبح(.-أم)469انتوسيلجون

عامزائدةمخدرةجرعةمنمونكيثموتبعدالطبل

جونزمحلفيلبسسايمونحلام!89وفيام،789

الهو.موسيقىأغانىمعظمتاونشندووضع

واشتهرت،أم649عاملندنفيالهوفرقةتكونت

غالباوالذي،بالحيويةالمليءالايقاعيأدائهابسببسريعا
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أما.المسر!علىومعداتهملأجهزتهمابشكسيرينتهيما

مواهبهاأظهرفقدام()669جماكهابىالفرقةألبوم

أصبحتأم!06عامأواخروفي.الروكأوبرافيال!ولى

ألبوماتتسجيلفيالروكفرقأوائلبينمنالفرقة

أما.أوبريتأرمسفسلةبقصةمعاترتبطالتيالمفاصم

أطفرقة.مفاهيمألبومأولفهوأم()679آوتشلالألبوما

تومياشوكأوبريت،شعبيةالأأجوماتأكثركانوربما

فيلمأنئشيوقد،ام689عامإنجلترافيأجيزالذي

.أم759عامدالتريبطولة

أحدهمافيلم!تفيأغرقةاظهرتأم979وفي

وبنفمم!أم739لعامألبومهاعلىوركزكواندروفينيا

أطفرقة.تأريخوهوبخيرالأطفالفهوالثانيأماالاسما،

تش!جلهاأعيدوأحشالهو،فرقةحلتأم829عاموفي

لبدايةوالعشرينالحاممم!العيدبمناممبةأم989عام

رحلتها.

أعاماأسس!تيرا.م(1919891ء)لاوبانغ!

عامإدام819عاممنأصينياالشيوعيللحزب

عامقبل،أ!اماالسكرتيرعلىيطلهتوكاد.أم879

كانعاما،سحرتيراوبوصفه.الحزبرثيساسمام،829

يراقبالذيالشيوعيالحزبفيمنصبأعلىيشغل

دنجكانفقدهذا،ومع.الصهبحكومةعلىويسيطر

كسياوبنج.دبخ:ان!إ.البلادفيزعيماكسياوبئأقوى

بالحزبوالتحهتهونانمقاطعةفيياوبانغهوولد

بالعملقام،الأربعينياتاوفي.أم339عامفيالشيوعى

أطص!تالثوريالشيوعيبالجيشالسياسيالقسماشي

أصشبابالشعبةأصئرئيساكما.لدنجصديقاوأصبح

الثورةأثناح!ممصبهمنلحىثم.أم529عامفيالشيوعي

عاموفي.أم969و6691عاميب!تالصينيةالثقافية

أحدالآخر!وأصئالذي،دجمساعدأصبحأم739

،ومعاونوهدججردأم76!عاموفي.الصينقادةقمم

عامفيالسلطةإلىدنجعادثما.السلطةمنهو،بينهمومن

اعتلىماوسرعانأم،779

الص!!.قيادةقمة

-طر!فينفوذهدنجا!شخدم

بر!يصئلكيهومساعدة

!!..اد!ا.أصشيوعياللحزبرئيسا

\،!-.ءعامينايرفيمنصبهمنأزت

،7!ع.-أ!ادةاإنإذأم،879

!!!قدكانواالمحافظ!تأ!ميني!تا

آرائهبسببيشقدوكهأخذوا

ياوبانغهوالحرياتصيانةفيالليبرالية

المبادئوتلكالاراءهذهأنمنبالرغمأضعبير،اوحرية

وقد.الصينفىالمواطنينبينمحبوبةشخصيةمنهجعلت

احتجاجاتظهورإلى،أم989عامأبري!!فيموتهأدى

الصين.انظر:.أوسعبحرياتتطالبعريضة

الحضبرئيسنكط(.-أم؟19)8دجوثئج!ا

شغلكماأم،89وا7691عاميبينالصينيالشيوعي

منصينيحكوميمركزأعلىوهوأ!زراء،ارئيسوظيفة

أقوىمنواحداهواوكان.أم089عامإلىأم769عام

أجيةغافقدوبعدئذ،.السبعينياتأواخرحتىالبلادقادة

الصين،فيقائدأقوىكسياوبنجدنجوأصبح،سلطخه

كسياوبنج.دبخالظر:

سبتمبرفيالوزراءرئيسمنصبمناستقالتههواقدم

منصبمناستقالأم،819يونيوفير.أم089عام

ألغى،أم829عاموفي.أصشيوعياالحزبإدارةرثيس

أيضاام،829عاموفى،الحزبرئيسنائبمنصب

الأدحما!ميةالهيئةوهو،السياسيالم!ضبمنهوااسمااسقصأ

اللجنةفيعضوابعدئذوأصبع.الص!!!مياسةلصنع

فقط.للحزبالمركزية

السلطةبزمامهواأمسكعندماأصسبعينياتاأواخروفي

الولاياتمععلاقاتهالتحسينسابقااتجاهاالصينواصلص

البلدانأنشأحتى،أم!79عامحلأنوما.المتحدة

.مرةلأولدبلوما!ميةروابط

!منواتعنيعرفولا.شانزيمقاطعةفيهواولد

أصبح،أم559عاموفياليسير.القدرإلاالأولىحياته

عامومن.هونانمقاطعةفيأصشيوعياالحزبسكرتير

نائبيأحدمنصبتوش،أم669عامإلىأم589

أثناءفيهونانفيموظفاا!عتمروقد،هونانحاكها

جردالتيأم،969و6691عاميب!تالثقافيةالثورة

عاموفي.مناصبهممنالصينيينالقادةمنكثيرخلالها

وزراءمجالصرئيسنائبمنصبتقلدأم،759

إلىبالإضافة،تنفيذيةحكوميةمملطةأعلىوهو،الدولة

.العامالأمنوزيرمنص!

رياضياتعالمأح!(.859-أ!01)يدج+لدوهوا

تنقسملاالتيالاوليةالأرقامنظريةعنبمؤلفهاشتهرصيني

فياستكملهوقدواحد.علىأونفسهاعلىإلاباقبغير

العلومأكاديميةالإنجليزيةباللغةونشرته.أم149عام

.أم649عامفيأصسابق()االسوفييتيبالاتحاد

وفيسو.جيانجبمقاطعةجنتانفيينج-ليوهواولد

قامالتي،الرياضياتفيفذةموهبةأظهر،المبكرةمشواته

مساعدايعملبدأ،ام329عاموفى.نفقتهعلىبدراستها



إلىذهبأم،369عاموفيهيوأ.كينججامعةفي

إلىعادولما.كمبردججامعةفيليدرسالمتحدةالمملكة

الجنوبجامعةفيأستاذأأصبح،أم389عامفيالصن

لقسممديراعينأم،059عاموفي.المتحدةالغربى

،أم519عامحلأنوماهيوا.كينجبجامعةالرياضيات

للأكاديميةالتالغالرياضياتلمعهدمديراأصبححتى

تقدمهاجائزةأعلىمنحأم579عاموفي.للعلومالصينية

.للعلومالصينيةالأكاديمية

ماوغالبا.بالأرضيحيطالذيالغازاتخليطالهواء

الذيفإن،الرياحتهبفعندما.الجويالغلافعليهيطلق

هواءببساطةوالرياحالهواء.هووجهكيلامسبهتشعر

وتلاطمالغيومانسيابفيالرياحأثررؤيةويم!ضك.متحرك

الشجر.أوراقوخشخشةالأمواج

الأر!ه!،سطحعلىتستحيلالحياةفإنالهواءوبدون

وتكونالقمر،بسطحشبيهصخريعالممجردوتكون

وتكون،متلألئةغيروالنجومباستمرار،داكنةالسماء

إلىمنهاوتنطلقبالأبصار،تذهبناريةكرةالشمس

والضوء.الحرارةإلىبال!ضافة،مميتةإشعاعاتال!رض

الهواء(والنباتات)الحيواناتالأحياءجميعوتحتاج

شهرمنأكثرالإنسانيعيشفقد.الحياةقيدعلىلتبقى

يستطيعلالكنهماء.دونأمسبوعمنوأكثرطعامدون

دقائق.بضعسوىهواءدونحياالبقاء

)اليمير(عاصفةتدفعناعدمالهنمشرلكنسامرئىغيرحولنامنالهواء

وزنمرأقلورنهالأد،للارتفاعقاللةالساحنأوالخفيفبالهواءالمملوءة
712ءلهواا

فالهواء.التنفسمنيمكنناكونهمنأكبردوروللهواء

الشمسمنتنبعثالتيالضارةالأشعةمنالأرضيقي

الخارجي.الفضاءفيوالكواممب،الأجساممنوغيرها

الحرارةمنالكثيربامتصاصالهواءيقومالوقتنفعروفي

بقاءعلىالهواءيحافظوبهذا.الشمسمنالمنبعثة

.الحياةاستمرارلضمانالكفايةفيهبمادافئةالأرض

يحترقالتيالنيزكية،الجسيماتمنيحميناوالهواء

السحبوتجلب.الأرضبسطحترتطمأنقبلمعظمها

علىأكانتسواءالمياهالعلياالجوطبقاتفيتتشكلالتي

لجمئوالهواءالمياهتوافروينبغى.ثلوجأمأمطارشكل

تعي!ش.لكيالحيةالكائنات

الصعوتينتقلحيث،نسمعلكيأيضاللهواءونحتاج

التيالأصواتومعظم.أخرىمادةأيأوالهواء،عبر

يمكنالوزنوهذا،وزنوللهواءالهواء.عبرتنتقلنسمعها

ترتفعأنمنالساخنأوالخفيفأخازباالمملوءةالمناطيد

يمكنكمابها.المحيطالهواءمنأخفلأنهاالأرضفوق

والطيورالطائراتلأجنحةالملامسالمتحركالهواء

.الطيرانمنوالحشرات

نوعيةأماالهواء.منكبيرةكمياتعلىالأرضتحتوي

الصناعيةالفضلاتكميةعلىكبيربشكلفتعتمدالهواح!

إلىالإنسانيضيفهاالتيالأخرىالملوثاتمنوغيرها

مشكلةالكبرىالعالممدنفىالهواءتلوثويشكلالجو.

ويؤذيالإنسانبصحةيضرالملوثفالهواء.خطيرة

المماطيديجعلالوزنوهداوزلىوللهواء،متحركهواءببساطةفالرياح.

)اليسار(.بهاالمحيطالهواء

لا!ش؟؟

!--ثي
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علىوعلاوةالبساء.موادويدمر،والحيواناتالنباتات

التلوثالهواءبمتلوثالظر:.الطقسعلىيؤثرفإنه،ذلك

البيئي.

الهواءما

سطهئمنتمتد،أخازاتامنخليطعلىأ!واءايحتوي

علىالأرضيةالجاذبيةوتعمل.الخارجيالفضاءإلىالأرض

أخازاتاوتتحرك.الأرضحولالجويالغلافتثبيت

منيت!صنالذيالشمعر،ضوءويعبربينها.فيمابحرية

جزجماتفتعملالجويالغلاف،الألوانجميعمنخليط

زرقاءالسماءوتبدو.الاتحاهاتكلفيتشتيتهعلىالهواء

منغيرهمنتشتتاأكثرالأزرقالضوءلكون،اللون

السماء.انو:.الألوان

الهواء.فيعالقةالغبارجسيماتمنالعديدوتوجد

ثلحيةبلوراتوعلىالماءقطراتعلىالهواءيحتويكما

سحب.شكلعلى

أكازاتامنوالأكسج!تاضيتروجيناالهواء.غازات

منغيرعماعلىالهواءويحتويالهواء.فياشئيسية

أضيوناوأحصبولىاأكسيدوثانيالماءبخارمثلالغازات

واشينونوالهيدروج!توال!صيبتونوالهيليوموالأرجون

غارش!!علىماءفهوالهواءفيالماءبخارأما.والأوزون

الجافالهواءمن%78النيتروج!تويشكل.مرئيغير

الهواءمن%21الأكسجينويشكلالماء(،بخارمن)خال

على،رئيسيبشكل%(أ)الباقيويحتوي.الجاف

.الأخرىالغازاتمنوغيرهاالأرجون

فعندماجدا.مهمةالجويالغلاففيالغازاتوبعض

أكسيدثانيونخرجالهواءمنالأكسجيننأخذ،نتنفس

الكربونأكسيدثانيالخضراح!النباتاتوتأحذ.الكربون

يسمىماأوالغذاءصناعةعمليةفيثسجينالأوتطلق

الفوئى.التركيبانظر:.الضوئيالتركيببعملية

العملياتبعضفيدوراالجوفيالأكسجينويؤدي

.التفاحعصيرمنالخلوتصنيعالحديدكصدأالكيميائية

وتقوم.تحترتلكيالأححسجيماتالوقودأنواعمعظموتحتاج

الجوفيالنيتروحينلتحويلالتربةفيالبكتيرياانواعبعض

.للنباتكيميائيةمحصباتإلى

لقاءعلىالماءولخارالكربونأكسيدثانيويساعد

الأرضسطححرارةمنجزءايمنعانحيث،دافئةالأرض

أغضاءاإلىالتسربمنالشمسأشعةمنتكتسبهاالتي

لتأثيرأخازاتاقبلمنأصسلوكاهذاويعرف.الخارجي

جطروجودولطزم.المحمىالبيتتأثيرانو:.المحميالبيت

منشكلوالأوزون.والثلوجالأمطارلتشكيلالجوفيالماء

الشمسيةالأشعةمنكبيراجزءايمتص،الأكسجينأشكال

ويمتمكلالأكسجير.واالميتروحيرم!رئيسيستمكلجتأل!الهواءغازات

الماءلحارمهاشزعالديالجافالهواءس./66صسسبالأوااقيوح!!

الهواء.من%أنسبةالأرحولىرالأصهـىااحاراتاتت!ولو.كله

فوقالأشعةانظر:.الضارةالرئيةغيرالبنفسجيةفوق

البنفسجية.

بخارمنذراتشمكلعلىوهي.الجويةالرطوبة

الماءيتبخرعندماالجويالغلافإلىأجخاراويدخلالماء.

ومنالرطبةالتربةومنوالأنهار،أجمحيراتواالمحيطاتمن

تزيدالهواءفيالماءبخاركميةارتفاعومع.النباتات

موقعوعلىالحرارةدرجةعلىتعتمدالتيالرطوبة

فيهترتفعالمائيةللمسطحاتالملامسفالهواء.المكان

جافا.الهواءويكونالصحراءفيتنخفضبينما،الرطوبة

منأكثرالبخارمنكميةيحملأنيمكنالدافئوالهواء

الطقس،اختلافمعالرطوبةتتباين،لذلكالبارد.الهواء

الأيامفيمنهالصافيةالأيامفيرطوبةأقلالهواءفيكون

الغائمة.

إلىالبخارلمجحول،كافيةلدرجةالهواءيبردوعندما

العمليةهذهوتسمى.للجيةللوراتإلىأوالماءمنقطرات

عندهاالماءبخاريبدأالتىالحرارةدرجةوتسمى.بالتكاثف

علىالماءحبيباتتظهروعندما.الندىنقطةبالتكاثف!

قدللكأسالملامسالهواءيكونالبارد،الماءكأسسطح

،الندىنقطةوعند.الندىنقطةمنأقلدرحةإلىبرد

كميةهيالنسبيةوالرطوبة.%أ..النسبيةالرطوبةتكون

حرارةدرجةعندالهواءفيالموجودةالحقيقيةالماءبحار

يحملهاأنيمكنالتيالماءبحاركميةإلىمنسوبة،معينة

.الحرارةدرجةلفسالتشئفيدرجةعندالهواءذلك

،%001إلىالنسبيةالرطوبةتصلوعندما.الرطوبةانظر:

الماء.لبخارلتحملهالأقصىالحدإلىوصلقدأ!واءايكون

الرطوبةتصلأندونالأمطارتهطلقدالحالاتبعضوفي

/87ح!تسيترر

/
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تزيدقدولكنها،الأرضسطحقرب%001إلىالنسبية

السحب.فىذلكعن

فإنولذا،.حرارتهدرجةقلتالهواءارتفعوكلما

الرطبالهواءمنضخمةكتلةتبردعندماتتكونالسحب

ماإلىالحرارةدرجةفتنخفض،أعلىإلىارتفاعهابسبب

بكمياتمملوءهواءعلىاس!حبوتحتوي.الندىنقطةدون

وأالأمطاروتسقط.الثلجبلوراتأوالماءقطراتمنهائلة

الثقلمنالثلجبلوراتأوالماءقطراتتصبععندماالجليد

منقريبةسحبوالضباب.السحبخارجتسقطبحيث

الفباب.الجليدبمالمطر،انظر:.الأرضسطح

منالعديدعلىالهواءيحتويالهواء.فىالجسيمات

.الجويالهباءوالمسماةالصغرالمتناهيةالصلبةالجسيمات

غيرف!لذلكميكروميتر..،أإلىمعظمهاقطرويصل

ضخمة.بكمياتتتجمععندماإلا،مرئية

منالهواءإلىالجويالهباءجسيماتمنالعديدويأتي

والحرائقوالغاباتالسياراتعوادمومن،النشطةالبرأكين

منوالغبارالرملجسيماتالرياحتثير.كماالمصانعودخان

الهباءجسيماتتضموأيضاالهواء.إلىالأرضسطح

وأملاحالأشجارلقاححبوبالهواءفيالعالقةالجوي

الصغرمتناهيةحيةوكائناتالنيزكيةوالجسي!اتالبحار

إضافةتستمرالوقتمرورومع.ا!ليكروباتتسمى

تبقىلاأنهاإلا،الجويالغلافإلىالجويالهباءجسي!ات

إزالتهاوالجليدالأمطارتتولىإذالأبد.إلىالهواءفيعالقة

الأمطارتساقطبعدمنعشاالهواءيصبححيثالهواء،من

تدريجيافيسقطالجويالهباءمنالاخرالجزءأما.والثلوج

.ال!رضسطحعلى

قربالهواءفيالجويالهباءجسيماتكميةتتفاوت

منالمكعبالمتريحتويحيثآخر،إلىمكانمنالأرض

المتريضمبينما،جسيمبليونعلىالمحيطاتفوقالهواح!

بليون001حوالىالكبرىالمدنفوقالهواءمنالمكعب

فإنالعلياالجوطبقاتفيالجويالهباءلقلةونظرا.جسيم

نقاء.أكثريكونماعادةالهواء

الارتفاعمعالجويالضغطتناقص

كيلوالهواءفحغط2كجم/سمالهواءضغطبالأمتارالارتفاع

باسكال

000.511،01.21

أ!،4"،000.212

...،!3،"8،"3

000.65.0247.

0003.7.01.07

0.1.31،1السحرسطحمستوى

الهواءيتصرفكيف

بوزنالشعورالعادةفينستيملا.والضغطالوزن

والسائلةالصلبةالأجساموزنمنأقلالهواءلأنالهواء،

تجربةخلالمنوزناللهواءبأنالتأكديمكنولكنبكثير.

مضخةبوساطةزجاجةمنالهواءنفرغأولأ،.بسيطة

فيدخلالغطاء،نزيلثانيا،ونزنها.الزجاجةنغلقثم.شفط

فإنأخرىمرةالزجاجةنزنوعندما.الزجاجةإلىالهواء

الهواء.وزنهوالإضافيالوزنفيكونأكبر،يكونوزنها

النيتروجينمنرئيسيةبصورةالهواءيتكون

منهأزيلتالذيالهواءمن%99يشكلانإذ.والأكسجين

فقط.%االأخرىالغازاتوبقيةالأرجونويمثل.الرطوبة

حوالىالبحرسطحعندالهواءمنالمكعبالمتريزن

بالكرةالمحيطالجويالغلافوزنيصلبينما،جمأ017

طن00.002.5.و...،...،...حوالياللأرضية

خلالالجويالغلافأعلىمنالهواءوزنويمثلى.متري

هوماأوالهواءفمغطالأرضسطحإلىالجوطبقات

فيالجويالضغطويبلغ.الجويبالفغطعليهمتعارف

أكجم/سم2و.33حوالىالبحرسطحعندمتوسطه

بوزنكاهلناعلىيضغطفالهوأء(.باسكالكيلو101)3.

لأنالضغطبهذانشعرولا.متريطن.،9إلىيصل

جميعوفىأجسامناداخلمنيساويهضغطاهناك

.اللاتحاهات

ويعبرالبارومتر.يسمىبجهازالجويالضغطيقاس

وحدةأوزئبقبالمليمترالجويالضغطعنالزئبقيالبارومتر

الجويالضغطوحدةهووالبارمليبار.أوبارتدعىقياس

ويببئالبار.من.،..ايعادلوالمليبار.المتريالنظامفي

وازئبقملم076البحرسطحعندالجويالضغطمتوسط

فيأقلالجويالضغطيكونماوعادةمليبار.13021

والأيامالصافيةالأيامفيمنهالرطبةوالأيامالعاصفةالأيام

اقترابعلىالجويالضغطانخفاضيدللذلك.الجافة

البارومتر.:انظر.عاصفة

منأقلالجويالضغطيكونالعلياالجوطبقاتوفي

تناقصبسببوذلك،الأرضسطحقربالهواءضغط

بنايةإلىتصعدفعندما.أعلىإلىأسفلمنالهواءضغط

الضغطبتغيرالشعوريمكنك،سريعمصعدبوساطةشاهقة

معالمصعدداخلالجويالضغطيقلحيث،الجوي

هو.كماالأذنداخلالهواءضغطيبقىبينما،الارتفاع

نحوتندفعالأذنطبلةيجعلالضغطفيألاختلافوهذا

.الأذنمنمخرجاالهواءبعضيجدحتىبهدوءالخارج

فعندما.وجوهعدةفيكقوةالجويالضغطونستعمل

فيفإننا،المثالسبيلعلى،ماصةخلالمشروبانشفط
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.يالحوا!عصأاساالمحيصأأضاعطاالهواءتقليشح.الجويالضغط

شقوةالحويالصسطتستحدمالتيالشائعةالطرثإحدىالتسك!!ويرينا

الماصةعبر2الهوالشفطشعسدما.الماصةحلالمناحتر!اعلىتساعد

السائلبدلمعحارجهاالحرتفعالحوياصعطاويقوم،!راعذلكعنينتى

الما!حة.حلالأع!إلىالكأسم!

متساوهواءضغط

هراءتم

فىدثطإ

هوا:ضغط

منخفقي

متساوغيرهواءفغط

وإنما،الماصةخلالأعلىإلىاسمائلنسحبلاالحقيقة

منأق!!داخلهاالضغطفيصبحمنها،الهواءبشفطنقوم

فوقأضغصأافيعمل،الماصةخارجأصسائلاعلىالضعط

الاصةخلالأعلىإنىال!صأسمنالسائلد!علىأصممائلا

نعروالم!طالماصةالمضخاتتعملالطريقةوبنفس.الفمإلى

الكهربائية.المكنسة،المفخةان!:.الكهربائية

فيالأرضسطحعلىالهواءيتحركالهواء.حركة

نظراالرياححركةالشمسحرارةوتسبب.رياحشكل

الواقعفالهواءمتساو.بشكلالأرضلس!إتسخينهالعدم

يرتموهساوزنا.أخفويصبحيتمددالدافئةالمناطقفوق

سطحقربمنخفضضغطذاتمنطقةمنشئاالهواء

والأثقلالألردالهواءينتقلعندمااشياحوتنشأ.الأرض

الهواءمكانليحلالمنخفضالضعطذاتالمناطقنحو

أحدطولع!طالرياختنشأماوغالبا.أعلىإكماالصاعد

بصورةتسخنأجابسةاالأنالنهار،خلالالمحيطشواطئ

منأدفأيصبحالشاطئفوقالموجودفالهواءالماء.منأسرع

محلهويحلأعلىإلىالدافئالهواءفيرتفعالماء،فوقالهواء

بنسيميعرفمامشكلا،المحيطداخلمنقادمأبردهواء

الهواءمنأبردالشاطئفوقيصئالهواءالليلوفيأجحر.ا

فيهب،الرياحاتجاهينع!صوهنا.المحيطلمياهالملامس

البر.نسيمويش!ص!ثالبحرنحواليابسةخارجالنسيم

باستمرار.الاممتواءخصأفوقالدافئالهواءيرتفع

دائمةبصورةوالجنوبالشمالمنالباردةالرياحفتهب

هدهالهواءحركةعنوينتجالصاعد.الهواءمحللتحل

هذهتهبولا.التجاريةالرياحتسمىالرياحمننطاقان

الهواء.حرارةدرحةديللاحتلافشيحةالرياحتحدتالهواء.حركة

!مأعلىالشاطئعلىال!اءحرارةدرحةتحورالمش!ساليومففي

التاطئفوقالساحرالهواءويتمدداسحر.ادوقالهواءحرارةدرحة

منالقادممهالأبردالهواءمحلهويطى.أعلىإلىويرتفعورسه!يحص

اسحر.ا!سحي!!عر!ىوالديالبحر

دورانبسببمستقيمةبخطوطالاستواءخصأنحوالرياح

شمالالتجاريةالرياحتميلحيثنفسها،حولالأرضا

تتجهأنهاأي،الأصلياتحاههايم!!إلىالاستواءحط

خطجنوبالتجاريةالرياحأما.الغربيالجنوبصو!

وتتجه،الأصلياتجاههايسارإلىتنحرف5شإنهاالاستواء

اتجاهعلىالأرضدورانتأثيرويسمى.الغربيالشمالنحو

)المفعولالكريوليسىالتأثيرأوالكريوليسيةبالقوةالرياح

مساراتعلىالكريوليسيةالقوةتؤثركماالكريوليسى(.

وهذه.الأرضيةالكرةحولنطاقاتأربعةفيالرياح

الشرقيةوالرياحالسائدةالغربيةالرياح:هىالنطاقات

الرياحانظر:.الأرضيةالكرةوجنوبشمالالقطبية

.الرياحبمالتجارية

الطبقةمنالعلويالجزءفيالرياحمنتياراتتظهر

فوقاكمأ-5.ارتفاععلى،الجويللغلافالسفلى

حيث،النفاثةالتياراتالرياحهذهوتدعى.الأرضسطح

عنالنفاثالتياروسطفيالرياحسرعةتزيد

الأعاصيرالدوارةالرياحأنظمةوتسمى.كماساعة032

رياحوتدور.المضادةالحلزونيةوالأعاصيرالحلزونية

بينما،المنخفضالضغطمركزنحوالداخ!إلىالأعاصير

حولالخارجإلىالمضادةالحلزونيةال!عاصيرفيالرياختدور

الطقس.بمالنفاثالتيارانظر:.المرتفعالضغطمركز

التيالأجسامحركةالهواءيقاومالهواء.مقاومة

الأجسامحركةعنالمقاومةهذهوتنشأ.حلالهتتحرك

للهواء.المكونةالغازاتوجزيئاتبذراتواحتكاكها

بسببالأرضنحوببطءلهبطالهواءفيالورقفقطعة

ضعطهواء
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ظهورهم،علىمثبتةالمضغوطبالهواءمملوءةاسطواناتسرعةتخفضالهواءمقاومةأنكمالها،الهوأءمقاومة

المضغوطبالهواءمملوءةاسطواناتالغواصونيحملحيث.بالمظلاتالقافزين

غواصاتوهناك.الاصلىحجمهمنثحجمهيصلسرعةكانت،الطراناستخداممنالاولىألاياموفي

!تنسابالمابورةخزاناتتسمىالمقصوراتتشبهبمرابطالهواءاصطدامبسببنسبيامنخفضةالطائرات

بقوةمنهاالمياهتدفقبفعلالماءسطعإلىوتصعدالماء.مهندسوفقام.للطائرةالمطاطيةوبالعجلاتالاجنحة

الكوابحفيالمضغوطالهوأءيستخدمكما.المضغوطالهواءهذهشكلبجعلالهواءمقاومةمنبالتقليلالطيران

وغيرهاوالحفاراتالأصباغورشالحشريةالمبيداتوعلبواخفواالأجنحة3دعاوالغواانسيابا.اممثرالأجزأء

خواعبمالهوائيةالعدةانو:.الهوائيةالعددمنانسيابيةأنوجدواكما.الطائرةجسمفيالهبوطعجلات

علم.،الغازاتالديناميكاان!:الهواء.مقاومةمنتقللالطائرةمقدمة

لهوائية.ا

الجوىالغلافلركيب2

-ءمقاومةزادتالهواءفيالاجسامسرعةزادتوكلما

بناءطبقاتارلغإلىالجويمماالغلافالعلماءيقسمؤأنتلكالهواءمقاومةتزداد،المثالسبيلفعلىلها.الهواء

بولممفمرالترو.طمقةاهىلحرأرايلأعلىالىاعلىمقاومةوتولد.سرعتكزادتكلماهوائيةدراجةرأكب

الميزوسفير3-العليا(الجوية)الطبقةستراتوسفيرا2-الهواءفيتتحركالنيزكيةفالجسيمات،الحرارةالهواء

ء!بذلكفتصبحلهاالهواءمقاومةمنيزيدمماعاليةعة.

(.الحراري)الغلا!الثيرموسفير-4(الاوسط)الغلا!النيزكيةالجسيماتمعظمفإن،السببولهذاجدا.ساخنة

سطحعنارتفعناكلماالجويمماالغلافسمكيقلأللأبسطحترتطمأنقبلتحترقثمومن،وتلمعتتوهج

بالتدريجالجويللغلافالخارجيةالطبقةوتتلاشى.رضأمامتصمدموادمنتصنعالفضائيةفالمركبات.الأرض

والريا!.الشمسيةالرياختقابلحيثالفضاء"الخارجيفىالهواء.مقاومةعنالناتجةالشديدةالحرأرة

منالمشحونةالجسيماتمن

لرمععمتمرالشمسية."لمشم!يهانظ!ر!قداخلفيالهواح!ضغطيمكنالهواء.انفمغاطء

الملاصقةالجويالغلافطبقةوهىالتروبوسفير.ط!قةبهاالضغطيصلحتىفولاذيةخزاناتاواسطوانات

ء.فيالهواءويسمى.العاديالجويالضغطاضعافمئات

هدهوتضم.فيهانعيشالتيالطبقةوهي،الارضلسطحالهواء!صضوعندهـا.الم!غصطالهواءالحالةهذه

معظموتتم.الجويالغلافاء...

تقريبا.الطبقةهذهفىوالثلو!الأمجملمطارالجومنالتغييراتوبسبب،اعلىتصبحوحزيئاتهدراتهسرعةدإلى،للضغط

ء.أسخنيصبحالهواءفإنالسرعةهذه

كماالتروبوسفير.لطقةبدراستهمبالطقسالعلماءويتنبالنمإلعجلاتالمضغوطالهواءالناسيستخدم

الجو.فيالجويوالهباءالماءبخارمعظمالطبقةهذهتضممنالهواءيتنفسونالغواصينوبعض،الهوائيةوالمفارلق

الطقة.هذهمنالعلويالجزءفيالنفاثالتيارويهب

حوالىالتروبوسفيرطبقةفىالحرارةدرجهتتناقص-7-وو؟ئر"س-؟---خل!7كا3!لح؟في-!بر"-7-"+س-س---3؟--كا؟--7-بس.-كا

"ء5؟؟!لإكا-ظ-س+7!رر!خ--غىء---جج-ير

لناقصويتودف.أم...اعلىإلىارتفعناكلمام5.6-!ح!ش:بز!-س+7-فيس77سلا---سش-"-ء؟--ركا

والتي(السفلى)الفاصلالتروبوبوزبدايةعندالحرارةءدرجه++!"؟؟د::و---خ77+لا-س!3ط!

التروبوبوزحدويقعالتروبوسفير.لطبقةالاعلىالجزءممثل+تف-سس-خ3ء-+--صسد----س-ء::-ير+خ؟-"-خ

تنش-7"كا.!بز"7"ى:غ--ثى2--ش-سفي-بر3بربرسص-7"ل!ش----ح!ض-شلا-!عركأمح!-ينكا

والجنوبي،الشماليالقطينفوقتقريباكمأ.ارتفاععلىقي؟ص--+-ير-ء!ء-دلا؟3!!ء!-؟-نرشلإبر-!ء"7------ؤ--!ونمكي!لأته!يهب!ءس:سص

حدوعند.تقريباالاستواءخطفوقكمأ5ارتفاعوعلىو"بن"--"يم7!3:!-"؟ى-!كأ!د--ش!دو"--س-ص--7-ص-ولإس-!-+-"!سس--ء+--!
س-ىيمتر"!-!-"يخ؟لأ!ير!!!-!؟وير*!ش؟خخ،خ"!-يخخ"ير!-*خ"بح-"

.للحياةيكفيلاسحيثحدارقيقايصئالهواءالترولولوز:"-برفي:ين*تر-3ء-ت--غ---نر"7--د-7"ض!!لإ؟كا!عبس+7-"7---3-!خدبرسءص-

....-----7--ت-بنسقي-ير-في"خ-جيم!س--!"خخيمقي

سخ!-!سح-يمير-صيز!7خ"يم؟س!ءقيشس7س7-7-"--س--؟؟س-خقي-؟""بز!يرت

!؟!ينخخ!!خ!طءلإخلإخفي!كأفي!تب!كايمبر!ترتريريرش-ل!ثرح-خ-7يم؟يمسقي"خين"ير-"!-خجير!-!د!!!

سطحمنالقريبالجويالغلافيكونماوعادهبرفيب!--؟-"ش-عبم--"غ-؟بمشبخ+س!-حب!--س-----دو-ى-7-+-بس--؟-ضبن-ب؟4-س"؟-س

ء??كاح-!ض!!!!-!ير!يخلإ2!س"!!م!خ!!!!--خيمكغ-خجكأب--؟!فيير،-ييز-!-جقي!ينيم!!ب؟قيج-ش-ب

الغلافخلالتمرالتيالشمساشعةلانأدفا.الا---رر---صشء!"بر"ع-نم-ح--بم!7-+--:و/-ير--ش--خبرلاش!--4---س-حح
صرير؟ييئ-جمثيجمضخ!يه!!!حيملم!ختى!!!في؟!!!ج-خت-ج!تنخبم؟لاج!بم"!لإ؟؟خء--- حمهـر

ءاللارضتقوموبدورهاالماء.وبخارال!رضتسخنالجويأكبرمقاومةأقلمقاومة

،الاحيانبعضوفي.مباشرةلهاالملامصالهواءبتسخينهموطسرعةمنتقللخلالهالمتحركةالأحساملحركةال!اءمقاومة

الهواءيكونالشتاء،فصلأثناءالليل!لوبخاصةالقؤ،عندظلجةم!قاو!طالقافييجابهحيت)اليمين(،بالمطلاتالقافئلن

تزدادوهنا،.يعلوهالذيالهواءمنللس!إبردالملامسشس!مماالمظهلةالهواءيقاوموعمدهاالمظلةيمتححتىبسرعةفيهبط

كلماالتروبوسفيرطبقةمنرقيقةطبقةفيالحرارةدرجه.س!إلأرصعلىآماهبوطا
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الغلافطبقات

الجوي

وهذهالهواء.حرارةدرحةفىالاختلافاتعلىبماءطبقاتأربعإلىالأرصلسطحالحويالعلافالعلماءيقسم

)الغلا!والثيرموسمير(الاوسط)الغلا!والميزوسعيرالعليا(الحويه)الطمقةوالاستراتوسميرالتروبوسفير؟هىالطحقات

الفضاء.نحوتدريجيا!تلاشىالحويالغلا!سالخارحيوالحرء(.الحراري

درجاتحدود

ةلحرارا

-سرولميرا

08!
-تو!رمترالاا

ع84

-سرسولترا

لأقساممفصلىتكمير

الحويالعلا!

شط!دتلاثلمير!لحرل!!

!

دممر-سولكرا

الغلافأقسام

الجوي

تفاعرلاا

كم069

ع098-

كم-008

كم072-

كم064

كم-056

كم048

ع032-

كم-024

كم-016

ع-08

-صمر!

الانقلابتسمىالشاذةالحالةوهذه.أعلىإلىارتفعنا

حدوثأثناءالجويالتلوثحالاتأسوأوتظو.الحراري

الأرضسطحمنالقريبالباردالهواءلأن،الظاهرةهذه

أعلى.إلىالصعودأوالانتشارمنويمنعهاالملوثاتيحتجز

وأالأمطارتقضيحتىالحراريالانقلابحالةوتدوم

الدافئة.الهوائيةالطبقةهذهعلىالرياح

تتكونحيثالتروبوبوز،فىبارداالهواءويكون

التربوسفيرطبقةفيجزءوأبرد.الثلجبلوراتمنالسحب

تصاعديبلغحيثالاستواء،خطفوقالواقعالتربوبوزهو

مادونإلىالهواءحرارةدرجةفتهبط،لهحدأعلىالهواء

فإنهاالقطبينفوقالتروبوبوزحرارةدرجةأما.م8.-

.م03بالاستواءخطفوقعنهاتزيد

كم05إلىالتروبوبوزمنوتمتدالاستراتوسفير.طبقة

هذهتصلالتيالرطوبةوكميةتقريبا.الأرضسطحفوق

السحبفإنلذلكجدا،قليلةالجويالغلافمنالطبقة

خلالالطرأنالجويةالخطوططياروويفضلأيضا.نادرة

فييواجهونهاالتيالطقسلتقلباتتجنباالطبقةهذه

درجةلتباتفتتميزالاستراتوسفيرطبقةأماالتروبوسفير.

تزدادمنهاالعلياالطبقةحرارةدرجةولكنتقريبا،الحرارة

الطقةفيالحرارةدرجةتصلحيث،الارتفاعازديادمع
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العلويالجزءفىالحرأرةدرجةتصلبينمامء5-السفلى

يدعىالاستراتوسفيرمنالجزءوهذا،فقطم52-إلىمنها

علىالجزءهذاويحتوي(.الطبقي)الفاصلالإستراتوبوز

يعملإذ،الجويالغلاففيالموجودالأوزونغازمعظم

الأشعةامتصاصهبسببهناكالهواءتسخينعلىالأوزون

البنفسجية.فوق

حدمنتمتدالميزوسفيرا.)طبقةالأوسطالغلاف

وتتناقص.س!إلأرضفوقكم08إلىالإستراتوبوز

تصلحيثالارتفاعمعالطبقةهذهفيالحرارةدرجة

ممكنةدرجةأدنىإلىمنهاالعلياالأجزاءفيالحرارةدرجة

من،العلويالجزءوهذا.بالأرضالمحيطالجويالغلاففى

(.الأوسطالغلاف)حدالميزوبوزيدعىالميزوسفيرطبقة

دونماإلىالقلإنفوقالجزءهذافيالحرارةدرجةوتهبط

منذيلمشاهدةويمكن.الصيففصلخلالم9-01

كما.الشهببفعلالطبقةهذهفيتنسابالحارةالغازات

طبقةضمنالعنفغايةفيرياحهبوبملاحظةيمكن

فيالشرقإلىالغربمنالرياحهذهوتهبالميزوسفير.

الصيف.فصلفىالغربإلىالشرقومنالشتاء.فصل

أعلىوهيالثيرموسفير(.)طبقةالحراريالغلاف

الميزوبوزحدنهايةمنوتبدأ.الجويالغلاففيطبقة

الطبقةهذهفيالهواءويتميز.الخارجيالفضاءإلىوتستمر

يقعالجويالغلافمن%.9999إنإذجدا،خفيفبأنه

هذهفيللهواءالكيميائىالتركيبويختلف.منهأسفل

المكونةالطقاتلبقيةالكيميائيالتركيبعنالطبقة

الثيرموسفير،طبقةمنالدنياالأجزاءففي.الجويللغلاف

الأكسجين.ذراتإلىال!كسجينجزيئاتمعظمتتحطم

الهيدروجينعلىرئيسىبشكلمنهاالعلياالأجزاءوتحتوي

.لهيليوموا

مباشق،بصورةالشمسأشعةالثيرموسفيرطبقةتواجه

جدا.عاليةدرجةإلىالخفيفالهواءتسخينعلىفتعمل

عندم0056إلىالميزوبوزمنبسرعةالحرارةدرجةوتقفز

الرياحأثناءفيولكن.الأرضسطحفوقكم002ارتفاع

إلىوالجسيماتالإشعاعمنإضافيةكميةتصلالشمسية

أكثرالهواءيصبحوهناالشص!.انظر:الثيرموسفير.طبقة

عنيزيدماإلىالحراةدرجةتصملحيث،سخونة

.الأرضسطحفوقكم004ارتفاععلىم2(000

الإشعاعاتمنوغيرهاالشمسأشعةترتطموعندما

فإنالثيرموسفير،بطقةأخرىكونيةمصادرمنالقادمة

تتأين.أيبالكهرباءتشحنوالذراتالجزيئاتبعض

وتوجد.أيوناتبالكهرباءالمشحونةالذراتهذهوتسمى

الثيروموسفير،منالسفلىالأجزاءفيالأيوناتهذهمعظم

الأيونيالغلافالطبقةمنالاجزاءهذهتسمىلذلك

فىكبيرادورأالطبقةهذهتؤديحيث)الأيونوسفير(.

الطقةهذهوتقوم.المدىبعيدةالراديويةالاتصالات

عنعوضاالأرضإلىالكهرومغنطيسيةالموجاتبعكس

الأيوني.الغلافانظر:الفضاء.فيانتشارها

غاريمدحالاتالثيرموسفيرطبقةفييومياوتظهر

متاعات.ستكلاتحاههاهذهالمدحالاتوتغير،هائلة

الفلق.يسمىالطقةهذهفيطبيعىضوءيظهركما

فيالمتأينةالذراتتلكالارضتجذبعندماالفلقويحدث

طبقةفيالجزيئاتتتحطمإذإليها،الثيرموسفيرطبقة

المغنطيسيةالأقطابحولحلقةمكونةالثيرموسفير

ويسمىضوء.شكلعلىطاقةذلكعنوينتج،للأرض

الشمالي.الفلقالأرضيةالكرةشمالفييبدوالذيالفلق

منالجنوبيالنصففييظهرالذيالفلقأما.الفلقانظر:

الجنوبى.الفلقفيسمىالأرضيةالكرة

الثيرمولممفيرطبقةمنالعلويالجزءيسمى

حوالىإلىوترتفع(،الخارجي)الغلافالإكسوسفير

الرياحفيتنتهيأنإلىالأرضسطحعنكم048

منالقليلإلاالأكسوسفيرفييوجدولا.الشمسية

التيالصناعيةوالأقمارالفضائيةالسفنتجدولاالهوأء.

تذكر.مقاومةالمنطقةهذهفىالأرضحولتدور

الأكسوسفيرفيوالجزيئاتالذراتبعضوتتحرك

الأرضجاذبيةقوةعلىتتغلبحيثجدا،هائلةبسرعة

تفقدالأرضفإنوهكذا،الخارجيالفضاءإلىوتنطلق

إلىتحتاجالعمليةهذهولكنبالتدرلقالجويغلافها

الجويالغلافمجملعلىتأتيحتىالسنينبلايين

الأرضية.بالكرةالمحيط

الجويالغلافاصل

فيعليهيعولأنيمكنمحددتاريخهنالكليس

،للأرضتعالىاللهخلقتاريخعنصحيحةفكرةتكوين

خلقولاوالأرضالسمواتخلقأشهدتهمما):تعالىقال

.15:الكهصعضدا!المضلينمتخذكنتوماأنفسهم

الأرضنشأةتاريخفيالباحثينبعضأنعلى

لموغالباسنة،بليون5.4منذلشكلتقدأنهايرجحون

الغازاتبدأت،وبالتدريج.جويغلافعلىتحتويتكن

،المثالسبيلفعلىحولها.تتجمعالأرضمنالمنطلقة

العديدالناشئةالأرضعلىالبراكينمنهائلةأعدادأطلقت

وأولالكربونأكسيدوثانيالنشادرمثلالغازاتمن

وثانيوالنيتروجينوالميثانوالهيدروجينالكربونأكسيد

الغازاتهذهشكلتوبذلكالماء.وبخارالكبريتأكسيد

القديمالجويالغلافمنالأكبرالجزءالبراكينمنالمنبعثة

.الأرضلسطح
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ائبرا!ص!تمنالمنبعثالماءبخارمنكبيرجزءوتكاثف!

أسغازاتابقيةأما.والمحيطاتوالبحيراتالأنهارليش!ظ

وأالمحيطاتفيذابتفقدأغديماالجويللغلافالم!صنة

الأرضية.االقشرةصخوركونت

،الجويالغلاففيبقيالنيتروحدبمعظماولكن

بعضتحللبفع!والزينونالأرجونغازلاحقاإليهوأضيف

الأرض.امعطحعلىالمشعةالعناصر

يكنلماالقديمةالأزمنةافيالغلاهـالجويأنويبدو

ظهوربعدول!شالأكسج!ت،منكبيرةنسبةعلىيحتوي

فيالخضراءأخباتيةاأصكائناتامنوغيرهاأصبأصطحاا

الأحصسح!تاكميةبدأتمشة،بليون5.3قبلالمحيطات

أصباتاتابانتشارو.الضوئيالتركيبلعمليةنتيجةبالازدياد

إلىالأكسج!تمنمزيديضافالأرضممطحعلى

أكلافاكانسنةمليون004وقبل.الجويالغلاف

اختيالأكسجينكميةنفسعلىأجاغايحتويالجوي

ع.الأرالو:.الآنعليهايحتوي

تغيجراتالبشريةالأنشطةأحدثتالأياممرورومع

ثانييضاففمثلا،.الجويالغلافتركيبفيمهمة

رأشحمااحتراتبفع!الحويالغلافإلىالكربونأكسيد

،م0061عامشمنذ.ال!صلونعلىيحتويوقودأوزيت

إحداثفيالوقودمنالأنواخهذهمث!!امشخدامتسبب

ثانىأمن%51قدرهاالكربونأكسيدثانيفيزيادة

وعموما،.الجويالعلاففيالموجودالكربونأكسيد

عبرتقريباهيكماالجويأحلافافيالغازاتنسبةبقيت

السنين.ملالين

الهواءدراسة

ضروريالهواءأنالإنسانعرف،الزمانقديممنذ

اقترحالميلاد،قبلالخامسالقرنفخلال.للحياة

الهواءهيعناصرأربعةأنأمبيدوقليزالإغريقيالفيلسوف

الخليقة.لتكونمختلفةبنسبتتحدوالماءوالناروالأرض

الإغرية!.أحلماءامنالعديدالفكرةهذهعلىوافقهوقد

الإغريقيالفيلسوفكتبالميلادقبلالرالغالقرنوفي

الجوية(الأرصادعلم)أيالمليترولوجيطكتابأرممطو

الهواءطبيعةعنملاحظاتمنجمعهمايضماالذي

الختلفة.الطقسوأشسكال

يختبرواأنالسابقفيوالعلماءالفلاسفةيستطعلم

بقياسالخاصةالاجهزةوجودلعدمأ!واءاحولنظرياتهما

عاممنذللهواءالعلماءملاحظةلدأتفقدأ!واء.اخواص

مقياسماأجليوجاالإيطاليأصمالعااخترععندماأم،395

الإيطاليالعالماخترعأم436عاموفي.للحرارة

.الجويالضغطلقياسأجارومتراجهازتوريشليإيفانجليستا

القرنمنتصفوفيورنا.للهواءأنالجهازهذاأثبتوقد

روبرتالأيرلنديالكيميائيامشخدمالميلاديعشرأصسابعا

الهواءكميةبينتربطصيغةلإيجادالبارومتربوي!!

وضغطه.

دراسةالعلماءبدأالميلاديعشرالثامنالقردوحلال

قبلمنالأكسجيناكتشففقدأصلهواء.المكونةالغازات

منالسبعينياتبدايةفيشيلكارلالسويديالكيميائى

الإنجليزيالكيميائيوتبعه،الميلاديعشرالثامنأصقرنا

أدرك،أم777عابموفي.أم774عامبريستلىجوزيرو

يساعدالاكسجينأنلافوازيهأنطوانالنمرنسىأ!جميائيا

الطيباكتشفأم،772عاموفي.الاشتعالعلى

عاموفي.النيتروجينغازرذرفوردأ!دانياالأسكتلنديا

الكيميائيهماأ!لماءامناثنانعزلأم،498

الإنجليزيوالفيزيائيرامزيوليمأصسيراالأسكتلنديا

عشرالتاسعالقرننهايةوفي.الأرجونغازرايليأجارونا

جميعفىمتشابهالهواءتركيبأنإشىالعلماءتوص!!

رضية.لأاال!ضةنحاءأ

فريقاكتشفالعشرينالقرنمنالأولأ!قداوخلال

الكتلتحركبياركنزفلهلمالفيزيائيبرئاسةنرويجي

هوائيةبكتلةدافئةهوائيةكتلةلاأضقاءنتيجةو.الهوائية

بصورةالطقسفيهايختلف،الجبهةيسمىماينشأباردة

علىالطقسلأنظمةالنماذجهذهساعدتوقد.فحائية

الطقس.لحالاتالدقيقالتنبؤمجالفيالواسعالتقدم

الطقس.انو:

العلميةالأحهرةتو!حع.لإطلاقهاستعداداسالهيليوممملوءألحاثمنطاد

.الجويالغلا!عنالمعلوماتلححعاطماطيدهدهمتل!ى
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فيهائلتقدمحصلالعشرينالقرنمنتصفومع

تستخدمفاليوم.الجويالغلافبدراسةالخاصةالمعدات

الصناعيةوالأقماروالصواريخالرادارأجهزةمنكل

مكنتوقد.الجويةالأحواللدراسة()البالوناتوالمناطيد

الجويالغلافمراقبةمنالعلماءالتسهيلاتهذه

وقياسالجويالتلوثمستوياتكقياسباستمرار،

يحملماوغالباالهواء.تركيبعلىتطرأالتيالتغيرات

يقيسالذي)اللاسلكي(،الراديويالمسبارجهازالمنطاد

علىالجوفيوالرطوبةالجويوالضغطالحرارةدرجة

جهازفيالإرسالأجهزةتبثحيث.الارتفاعاتمختلف

المحطاتإلىبالطقسالخاصةالمعلوماتالراديويالمسبار

علماءالحواسيبتساعدكما.الأرضسطحعلىالمناخية

المناخيةالبياناتمنالهائلالكمتحليلفيالجويةالأرصاد

بالطقس.خاصةخرائطوإعدادالمصادرمختلفمن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

انظر،الأخرىللكواكبالجويالغلافعنمعلوماتعلىللحصول

أيضا:وان!،والمريخالزهرةمثل،بالكواكبالصلةذاتالمقالات

الأوسطالغلافالرياحالأكسحير

الأيونيالعلافالتجاريةالرياحالأوزون

ءالغلاث.الحراريولهلمكارلشيل،البارومتر

لورانأنطوأن،لافوازيهالضغطجوزيص،بريستلى

اللاسلكيالمسبارالعلياالجويةالطقةطبقةالتروبوسفير،

المنااالطقسالهواءتلوث

الميتروحيرالغارإيفانجليستا،توريشلي

ئيةالهوأميكاالدينا

الموضوعصرعنا

-5

الهواءما

الهواءغازات-أ

الجويةالرطوبة-ب

الهواءفيالحسيمات-ح

الهواءيتصرفكيف

والضغطالورن-أ

الهواءحركة-ب

الجويالغلافتركيب

التروبوسفيرطبقة-أ

الا!شرأتوسفيرطبقة-ب

الجويالغلافأصل

الهواءدراسة

الهواءمقاومة-ج

الهواءانضغاط-د

الميزوسفيرطبقة-ج

الثيرموسفيرطبقة-د

الطبقالأتمنكيرهاعنالتيرموسفيرطبقةتركيبيختلفكيم!

الجوية؟

البحر؟نسيميحدثكيف-2

وكيف،القديمالجويالغلافتكونالعلماءيتصوركيف!3

؟الغلافذلكإلىالأكسجينأضيف

وعلىوالموقعالحرارةدرجةعلىالجوفيالرطوبةتعتمدكيف-4

الجو؟حالة

؟الجويالغلا!فيالشهباحتراقسببما-5

؟مصدرهوماالجويالهباءما-6

الاستراتوسفير؟طبقةفيالطيرانالطارونيفضللماذا-7

الطبقاتفيعنهالعلياالجوطبقاتفيالهواءضغطيقللماذا-8

السفلى؟

ببطء؟الجويغلافهاالأرضتفقدكيف-9

در!بتخفيضعليهالحصولشمالساولا!اء

عندسائلإلىالهواءويتحولكبيرا.تخفيضاالهواءحرأرة

البرودةمندرجةالسائلالهواءويبلغ.م091-حوالي

سخونةأكثريعتبرالذيالثلجعلىسكبإذايغلىتحعله

السائلهذالونويميل.م82..بحوالىالسائلالهواءمن

منالسائلالهواءويتكونالماء.مثلويبدوالزرقةإلى

أرجون،%او،أكسجين%12و،نيتروجين%78حوالى

نتنفسه.الذيالهواءمثلذلكفيمثله

الخاصةالأبحاثفيالسائلالهواءالعلماءيستخدم

درجاتدراسةوهو-التقريسعلمأو-البرودةبعلم

دونها.فمام01.-منالحرارة

نظرا،التقريسيةالسوائلمنالسائلالهواءويعتبر

رئيسيامصدرايعتبركماجدا،المنخفضةحرارتهلدرجة

صورهافيالأخرىوالغازاتوالأكسجينللنيتروجين

الأبحاثفىالسائلالنيتروجينإل!لماءويستخدم.السائلة

والفيزياء.والكيمياءالأحياءبعلومالخاصة

أماوتصنيعها.الأغذيةتبريدفيأيضايستخدمأنهكما

المدمجةالوقودأنواعفي،فيستخدم،السائلالأكسجين

الخاصةالصاروخيةالمحركاتفيتستخدمالتيالطاقةعالية

-الفضاء.بمركبات

الموادعلىالسائلالهواءتأثيريختلف.خواصه

السائلالزئبقيصبح،المثالسبيلفعلىأنواعها.باختلاف

السائل.الهواءعليهصبإذاكالفولاذصلبا

نجدهاقذفناهاثمالسائلبالهؤاءتتسكرةغمرناوإذا

والذي-الرصاصمنالمصنوعالجبرسأنكماتنشطر.

لبعفرناناصوتايصدر-رنانغيرصوتعادةعنهيصدر

السائل.للهواءتعرضهبعدالوقت

المواد.بعضلدراسةالسائلبالهواءالعلماءويستعين

لبعضهشةتصبح-واللدائنالحديدمثل-موادفهناك

-النحاسيصبحبينما.السائلالهواءفيغمسهابعدالوقت

فيغمرهمابعدصلابةأكثرالاصفروالنحاسالأحمر

السائلللهواءالفلزيةالموادتعرضويؤدي.السائلالهواء

أنواعقوةوزيادةالكهرباء،توصيلعلىقدرتهازيادةإلى

المغانط.منمعينة
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تصيعهيتمالسائلالهواءمعظم

العحليةهدهفيكلود.بعملية

ضعطلزيادةهواءضاغطةتقوم

الديالهواءتبريديتمثمالهواء.

الضغطجراءصحرارتهارتفعت

مبادلحهارفىخفيفاتمريدا

إلىيدحلدلكبعد.الحرارة

تخفضالتيالتمددمحركات

كبير.حدإلىحرارتهدرجةم!

سائلإلىالهواءبعضويتحول

التمدد.صمامعرتدفقهأثناء

خاصة)ترمومترات(حرارةمقاييسالعلماءويستخدم

استخداميمكنلاحيث،السائلالهواءحرارةدرجةلقياس

نإإذ،الكحولأوالزئبقفيهاالمستخدمالحرارةمقاييس

ب!ضيرأعلىحرارةدرجاتعنديتجمدانوالكحولالزئبق

البلا-لينيالمقاومةترمومترويعتبر.السائلالهواءدرجةمن

وهوانتشارا.وأكثرهاالسائلالهواءحرارةمقاييسأدق

المقاومةعلىتأثيرهاتحديدخلالمنالحرارةدرجةيقيس

وأجيداموصلاالبلاتينيكونحيث،للبلاتينالكهربائية

منآحرنوعوهناك.حرارتهلدرجةوفقاللكهرباءرديئا

الحجم.ثابتالغازترمومترهو،الخاصةالحرارةمقاييس

تمالغازم!!صميةضغطعلىالحرارةدرجةتأثيريقيسوهو

مثلغازاتالمقاييسهذهفىوتستخدمحجمها.تثبيت

لأن،السائلالهواءحرارةدرجةلقياسالنيونأوالهيليوم

منأقلحرارةدرجاتعندسائلإلىتتحولالغازاتهذه

سائل.إلىالهواءعندهايتحولالتيتلك

أهموهما-والأكسجينالنيتروجينفصلويمكن

السائلة،صورتهمافيواستخدامهما-الهواءفيعنصرين

السائل،الهواءتسخينفعند.السائلالهواءتقطيرطريقعن

نقطةلأن،،الأكسجينقبلغازإلىالنيتروجينيتحول

وبعد.الأكسجينغلياننقطةمنأقلالنيتروجينغليان

الأكسجينهيالمتبقيةالمادةغالبيةتكون،النيتروجينفصل

الكبيرةالأكسجيننسبةتؤديأنالممكنمنو.السائل

ماإذاانفجارحدوثإلىالمقوغيرالسائلفيالمتبقية

مشتعلة.لمادةالسائلهذاتعرض

السائلالهواءإعدادعمليةتقوم.السائلالهواءتحضير

أكثريصبحالمضغوطالهواءبأنالقائلةالحقيقةأساسعلى

الفيزياءعلماءمناثنانقاموقديتمدد.عندمابرودة

-تومسونووليمجولبريسكوتجيمسهما-البريطانيين

حتى،أم3ء8عامتفصيلينحوعلىالتأثيرهذابشرح

عالموكان.تومسون-جولبتأثيربعدفيمايعرفصار

أسالمنأولهوكايلتتبول-لوي!الفرنسيالفيزياء

.م8771عامالهواء

فونكارلالألمانيالكيميائيقام،م5918عاموفي

علىتعتمد،السائلالهواءلإنتاجتجاريةطريقةباختراعليند

حتىتستخدمليندطريقةزالتوما.تومسون-جولتأثير

وفيعليها.التعديلاتمنالعديدإدخالبعدولكن،اليوم

فيالموجودالهواءضغطبرفعالضواغطتقومالطريقةهذه

يؤديممامما2،سملكلكجم021حواليإلى،معينةحجرة

الهواءحرارةدرجةتخفيضيتموهناالهواء.تسخينإلى

يحيطمائيغلافطريقعنإسسالتهقبلالمضغوط

.الحرارةمبادليسمىجهازإلىلالإضافة،أ!هماغطةبا

ففى.طريقتينبإحدىسائلإلىالهواءتحويلويمكن

يتدفق-تومسون-جولتمددوتسمى-الأولىالطريقة

إلىالخانقةالصماماتمنسلسلةعبرالمضغوطالهواء

فينخفض،تدريجيبشكلاتساعاحجمهايزدادحجرات

منانتقالهعندالهواءم!ددحرارتهودرجةالهواءضغط

بعضيكونالأخيرةالحجرةوفىتليها.التيإلىحجرة

إلىوالتحولبالتكثفلهتسمحدرجةإلىبردقدالهواء

حولالغرفةهذهمنالمنبعثالباردالهواءتمريرويتم.سائل

مازالالذيالهواءتبريدعلىليساعدالأحرىالحجرات

ال!سالة.مرحلةفي

جورجالفرنسيالمهندساخترعأم209عاموفي

جولطريقةتشبهوهيالهواء.لإسالةالثانيةالطريقةكلود

منتستفيدحيثمنها،كفاءةأكثرأنهاإلا،تومسون-

كلود،طريقةففيعملياتها.إحدىتنفيذفيالمتمددالهواء

.تمددهأثناءمكبعساويدفعمعينةحجرةفيالهواءيدخل

إلىيؤديمما،الغرفةحجميزدادالم!جمم!تحركومع

تمريرويستمر.حرارتهودرجةبهاالهواءضغطانخفاض

بمكابس-المزودةالحجراتهذهمنسلسلةفيالهواء

يصئمعائلا.حتىالتمدد،محركاتتسمىوالتي
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منالسائلالهوأءلحمايةيستخدمخاصإناءوهناك

وإناءديوار.إناءأوديوارقرورةيسمىوالتبخرالحرارة

لعزلفراغبينهما،الزجاجمنطبقتينعنعبارةديوار

الفضةمنبطبقةالإناءهذايطلىوقدالإناء.محتويات

السائلالهواءمنالضخمةالكمياتأما.الحرأرةلتعكس

ضخمةخزاناتفيفتحفظ،الصناعيةللأغراضالخصصة

معزولة.

.الهواء()انضغاطلهواءا:نظرا.المضغوطءلهواا

والتلفازالراديوإشاراتويستقبليرسلجهازالهوائي

موجاتبوساطةالإشاراتتلكتحملوالرادار.

وتتنقل.الكهرومغنطيسيةالموجاتانظر:،كهرومغنطيسية

وهيالضوء.بسرعةالفضاءعبرالكهرومغنطسيةالموجات

بترددها،المباشرةالصلةذات،الموجاتأطوالفيتختلف

والتلفاز،،الإذاعةمحطاتوتبثاهتزازها.نسبةأي

تتداخللالكي،مختلفةموجاتأطوالعلىوالرادار

محطاتبوساطةالبثونوعا.ببعضبعضهاإشاراتها

وعموما،التردد.وتفمين،الاتساعتضمينهماالإذاعة

تتراوحموجيةأطوالأالاتساعتضمينمحطاتتستخدم

تضمينمحطاتتستخدمبينمام،2و..و.01بين

أما.فأقلم3طولهاموجيةأطوالآالتلفازومحطاتالتردد،

طولهايبلغموجيةأطوالأتستخدمفإنهاالرادار،إشارات

سنتمترأت.بضعة

الهوائىتعقدحجميعتمد.الاستقبالهوائيات

كماومداها.المستقبلةالموجةطولعلىومداهوشكله

لابحيث،مختلفةاتجاهيةبخواصالهوائياتتصميميمكن

فيمتساويةبدرجةالإشاراتوالتقاطلإرسالتضمطر

كافة.الاتجاهات

منأوأفقيا،معلقواحدسلكمنهوائيأبسطيتكون

الهوائيجانبيأحدويوصل.مستقيممعدنىقضيب

يسمىالذيالهوائىهذامثلويعمل.الاستقبالبجهاز

يتماثلعندماأفضلنحوعلى،الأحاديالقطبأحيانا

وتستخدم.المرسلةأوالمستقبلةالموجةرلغمعطوله

الترددتضمينامشقبالأجهزةمعالقضيبيةالهوائيات

النقالة،والامشقبالالإرسالأجهزةومع،النقالةوالتلفاز

أحاديةالهوائياتوتستخدم.الميدانراديوأجهزةمثل

.القصيرةالموجاتمستقبلاتمنالعديدمعالسلك

القطب،ثظئيهواممتخداماالأوممعالتلفازوهوأئي

سلكمنأو،مستقيممعدنيقضيبمنيتكونالذي

منالمنطويالثنائىالهوائيويتكون.الوسطفىمنشطر

أحدهماكونمع،الطرفينعنديتصلانثنائيينقطبين

الثنائيالقطبطولمجمليكونأنوينبغي.مشطورا

أداءتقويةيمكنكمالها.المستخدمالموجيالطولنصف

ا!لوجهاتو،العاكس!اتباضافةالقطبثنائىالهوائي

للقطبتقريباالطولفىمماثلة،معدنيةقضبانمنالمكونة

وتوصل.وأمامهالثنائىالقطبوراءوموضوعة،الثنائي

حزمةبوساطةالاستقبالأجهزةمعالتلفازهوائياتمعظم

الاستقبالجهازالتقاطدونيحولمما،محميةأسلاك

المنزلية.الكهربائيةالأجهر؟منللتداخل

وتحوي.الهوائياتمنعديدةأخرىأنواعتوجد

منمكوناهوائياالحديثةالإتساعتضميناستقبالأجهزة

والفريت.الفريتمنمصنوعقضيبحولملفوفملف

الملف.فىالإشعاراتتقويمغنطيسيةمادة

هوائياتالتصميمفيتماثل.الإرسالهوائيات

والرادارالاتصالأنظمةمنالعديدويستخدم.الاستقبال

هوأئياتتصميمأنإلآ،والاستقبالللإرسالنفسهالهوائي

فالهوائي.وضبطادقةأكثريكونأنيجب،الإرسال

المنتجةالطاقةمنصغيرجزءمجردسيرسلالبعد،خاطىء

منالإرسالهوائياتموقعأنكما،الإرسالجهازمن

الاستقبالهوائياتأنواع

الثالبالئنافيالمنطويالثنائي

لأ-!مد،--صعدجممافضيب

لوكا!3الر)إلىكبل

التلغازاو

ا!لحد3ال!وألمصيموحهات

-،أتفاصس
ثنائالى-قطافي

اص-!!!سحلم

أ

عاممسى

لورء4كمبر

التلفازاوديوالر

سارقي-

المالبئ-عاكمرر

إلى-كبلى

س.!!لمير-الثكلقارا،الرادبو

هوا!الاليو

وأالراديوإشاراتلا!شقبهالالهوائياتم!ألواععدةاستحداميمكن

الأكثرالاستقبالهوائياتأنواعمنأربعةأعلاهالرسومتوضحأضلفاز.ا

شيوعا.
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ددإاتضمينهوائياتتوضعأنيجبإذ،بمكانالأهمية

ذأطثوسببمداها.لزيادة،ممكنموضعأعلىفيوالتلفاز

يمكنولاأفقيا،تنتشروالتلفازالترددتضمينإشاراتأنهو

.الإرسالهوائيمنمشاهدهوكماالأفقوراءاسعتقبالها

الجويالغلافمنترتدفإنهاالإتساعتضمينإشاراتأما

أحصةاتقولروراءماإلىالوصولويمكنها،العلوي

أاللأرضية.ا

الطبقأنكما.الزبديةشكلتتخذ.الأطباقهوائيات

بؤرته.فيموضوعالحقيقيوالهوائي،مكافئقطعمنجزء

حزمةفيالراديوموجاتإرسالالطبقهوائيإمكانوفى

للغاية.محدداتجاهمنالموجاتامشقبالأو،ضيقةموجية

اشادار،أنظمةفيتستخدمالأطباقهوائياتفإن،ولذلك

المحطاتبينطويلةمسافاتإلىالإشاراتولإرسال

أضخمأن!صما.المثالسبيلعلىالفضاء،ولممفنالأرضية

اشاد!ية.بالتل!صباتالخاصةهيطباقالأهوائيات

أريسيبو،في،م03ءقطرهيبلغالذيأكبرها،ويوجد

التياضاديويةالروابطإحلالحالياويتزايدبورتوريكو.

بعيدةالهاتف!خطوطمحلالأطباقهوائياتتستخدم

فوقأو،خاصةأبراجفيالهوائياتهذهوتوضع.المدى

.الكبيرةبالمدنالعاليةالمباني

اللاسلكي.التلسكوبالراداربمأيضا:انظر

)1536اللوردإفنجهام،أفهوارد

الأرماداهزمالذيالإنجليزيالأسطولقائدأم(.462

الأسبانى.الأرماداان!:.أم588عامفيال!سباني

عاموفي.لالبرلمانوعضؤافرنسافىوأصئسفيرا

عاموبعد.إفنجهاموأصئبارونأباهخلف،أم573

المرتبةذاإنجلتراأدميراللورد:الألقابيحملكان،ام585

للدورإفنجهامإيرلمئلقبأم695عاموفي.أجةالعا

إيرلبصحبة،قادسميناءعلىبحريةغارةفيأداهالذي

ثورةعلىقضى،سنواتخمسمضيوبعدإسكص!.

هواردوامشمرتاما.قضاءالأولىإليزابيثالملكةضدإسكس

.الأولجيمسعهدفىالممتازةبالمناصبالاحتفاظفي

مصلح.(م0971؟-6271)جون،ردهوا

كانعندما،لبقالصبيايعملوكان،للسجونبريطاني

الخامسةسنوصلعندماكبيرةثروةورثثمصغيرا،شمابا

عملهيبدألمولكنه،لعمالهجيدةأكواخاوبنى.والعشرين

عاليةمرتبةذاعمدةتعيينهتمحتىاجتماعيكمصلح

هذهوظيفتهوفى.أم773عامفيبدفوردشايرلمقاطعة

عليهاأطلقجادةدراسةفبدأ،السجونفيوجدهماصدمه

عامفيوذلكوويلز،إنجلترافىالسجونحالةاسما

بتصحيحللقيامالبرلمانالدراسةهذهدفعتوقد،أم777

الخالفات.منكثير

توفرماأحدثمعمتفقةالدراسةهذهيحعلولكي

فيسجنكلبزيارةهواردقاموقتئذ،ومعلوماتتقدمم!

ومستشفياتسجوناأيضازاركما.مراتأربعالبلاد

فيويفش،الغرفيقيص!وأخذأوروبا،أنحاءفيللأوبئة

كانبينماهواردتوفيوقدالنزلاء.يمو!حدث،المطابخ

روسيا.فىالعسكريةالمستشفياتخلالهايزورجولةفي

الرائعالكاملعملهعلىثروتهكلهواردوأنفق

ودفع،ثانويةمرتبةإلىينزلأنورفضللنظر.اللافت

وقد.وبراهينهدلائلهموضوعيةطريقعنأغوةلاإصلاحاته

لعمله.ثمناشخصيمجدعلىيحص!!أنرفض

أضدن.فطهواردولد

أمريكيةجماعةوهيهوارد،جونجماعةأما

فقد،أم109عامفيتأسيسهاتمالسجونالإصلاح

أحوالتحسينعلىالجماعةهدهوتعم!ط.باسمهسميت

السابقين.والمجرمينللمساجينالعونوتقديمالسجون

بريطانيافيالسجونلإصلاحمشابهةجماعةوتسمى

الجزائي.للإصلاحهواردعصبةباسم

الجزائر؟هواري،بومدينانظر:.بومدينهواري

(.الكبرىالحرائرية)الثورةتارفيالجزائر،(بمتاريخية)لمدة

الطيعية(بم)الم!محجبالالأنديز،انظر:.رانهوا!

.()ايرتمعاتبيرو

هوانجباسمهيهوانجنهريعرف.لهرهي،!ايم

أحياناعليهويطلق،الصينفيطويلنهروهوأيضا،هو

جلبتالتيالكثيرةالفيضاناتبسببوذلكالصينحزن

ضفتيه.امتدادعلىيعيشونالذينللأهاليوالجوعالموت

يحمللأنهالأصفرالنهرالصينيةاللغةفيالخهراسمويعني

الناعمة.الصفراءالتربةمنكبيرةكميات

يفوقهولاالصينفينهرأطوللانيهيهوانجويعد

هيهوانجنهرمجرىطولويبلغ.يانجستينهرسوىطولآ

تبلحوالىمساحةفيمياههويصرفك!42672

2.!ا3601).00

يصبحتىوينسابكنجهايمقاطعةمنالنهرينبع

فيالنهريحملهالذيالطينويترسعبالأصفر.أجحرافي

القاعهذامستوىيرفعأنهدرجةإلىكبيرةبكمياتقاعه

للسفنولايمكناخر.إلىآنمنمجراهيغيرالنهرويجعل

أكثرسريعمنهالعلويالجزءلأنهيهوانجنهرتستخدمأن

جدا.ضحلةوالسفلىالوسطىالأجزاءبينما،ينبغيمما
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عندماهيهوأنجلنهرفيضانأسوأأم887عامشهد

شمخصمليونولقى2،كمأ000.03مساحةغمر

فأقاموأالفيضاناتلهذهالصينيونفطنوقد.فيهحتفهم

لمأنهمإلاخوها،لدرءالسنينمئاتمنذالسدود

تماما.النهرعلىالسيوةفيينجحوا

الصين.:أيضاانظر

فراغهم.وقتفيالناسيؤديهالنشاطمننوعالهوالة

وأالا!شرخاءتحقيقأجلمنالهوايةالناسمعظمويمارس

اهتماماتتطويرأجلمنأو،الصداقاتتكوينأوالمتعة

إضافيا.دخلاالأحيانبعضفىالهوايةتدروقد.جديدة

كانقمهمابالهواياتالناسيستمتعأنويمكن

فتراتبعدللاسترخاءأسلوباتوفرفالهوايات.أعمارهم

ووسائلفسيحةاهتماممجالاتتوفركماالجاد،العمل

فىمهمةالهواياتتكونأنويمكنبسرور.الوقتلتمضية

والعقلية،البدنيةالأمراضمنالشفاءعلىالمرضىمساعدة

وتوفر.مشكلاتهعنالمريضلإلهاءولممائلتوفرلأنها

لتمضيةوسائلالفراشوطريحيللمرضىالهوأيات

منمهماشكلاأيضاالهواياتتكونأنويمكن،الوقت

المهني.العلاجأشكال

إلىالأثرياءعلىمقصورةالماضيفيالهواياتكانت

جدامشغولآالحالالمتولحمطالشخصكانحيثكبير،حد

هوايةلممارلممةالوقتيجدلاأنهلدرجةرزقهكسبفي

وقتمنالمزيدالحاضرالوقتفيعموماالناسويجد.ما

العمل.ظروفوتطورالدخوللارتفاعنظراالفراغ

،أطوللفتراتيعيشونالناسفمعظمهذاإلىوبالإضافة

وكثيرا.ممبقوهمممنأصغرسنفيالعملعنويتقاعدون

وقتشغلأجلمنبالهواياتاهتمامهميطورونما

فراغهم.

الهواياتأنواع

يمارسهالذيالنشاطأنواعمننوعأييصبحأنيمكن

إلىالهواياتمعظموتنقسم.هوايةفراغهوقتفىالإنسان

:الفئاتهذهوتشول.متداخلةتكونقدفئاتأرلغ

اليدوية.الحرف3-.الجمع2-.الفنون-ا

البدنية.والرياضاتالألعاب-4

الاهتماماتذويللهواةمتنفساالفنونتوفر.الفنون

والتصمويرالمسرحيالتمثيلمثلالفنبأشمكالالخاصة

شكلكلوتحضمن.والموسيقى،الخطةوالفنونالتشكيلي

لممبيلفعلى.الإمكاناتمنالعديدالفنونأشكالمن

علىالعزفأوالغناءعلىالموسيقىتشتملقد،المثال

وأوالأشرطةالتسجيلاتجمعأوالموسيقيةألالاتإحدى

.والاطلاعالقراءةهوايةوالكبارالشما!مناممثيرايفضلالقراءة

والمسرحياتالموسيقيةالحفلاتحضورأوالباليهتعلم

منللهاويوأسعاأختياراالتشكيليالتصويرويوفر.الغنائية

المائية.والألوانالزشيةالألوانمثلالمتنوعةالموادبين

انتشاراالهواياتأنواعأكثرالجمعيكونقد.الجمع

تكونوقدتقريبا.شيءأيجمعالممكنمنلأنهنظرا

التىالشائعةالأشياءأكثرالارجحعلىوالعملاتالطوالغ

توقيعاتمثلأشياءأيضاالهواةويجمع.الناسيجمعها

والكبار.الصغارتستهويالتيالهواياتمنالطوايعجمع
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أضاريخية،اوالأزياء،أحصميديةاوالكتب،الأشحاص

رقاموأ،بعلطواوا،ترالمحاوا،مىلدوار،رالأزوا

.ترالقطاا

الذينالهواةاليدويةالحرفتجذب.اليدويةالحرف

بأوجهالهواةمنالكثيرفينشغل.بمهارةلأيديهميشتعلون

بإبرةالحبكخاصلوجهوالإبرةبأشعغالالخاصةالخشاط

والحياطة.أ!منارةباوالحبكةالإسابسنأضطريزوا،معقوفة

مماذحلت!صيناختركيبيةالمجموعاتالهواةويستخدم

المسحوتاتالتبهارويم!ضهما.والقطاراتوالقواربالطائرات

تش!صلىأدواتبامعتخدامالخشبيةوالأوانيالأثاثوقطع

صناعةعلىالأخرىاليدويةالحرفوتشتم!.الخشب

المجوهراتصناعةوالمعدنيةالأدواتاوصناعةالخزف

أشغالرالأقمشة،اعلىالملونةالتصميماتوالنسئوطباعة

الجلد.

الأأحاباتحظى.البدنيةوالرياضاتالألعاب

أسذيناالهواغم!كثيربين!جيرةبشعبيةالبدنيةوالرياضات

يشتركو.البدليأضمرينواوالنشاطلالمنافسةيستمتعون

الخشبيةال!صاتلعبةمتلالبدنيةالرياضاتفيالهواةآلاف

علىوالتزحلة!،الجبالوتسلق،السمكوصيد)البولينج(

الفرصةالبدنيةاشياضاتهذهوتمنح.التنسولعبةالجليد

الرياضية.وقدراتهمالفرديةمهاراتهمالا!شعراضللهواة

البريدخلعبةمثلألعاباالمنزليةالشعبيةالألعاباوتتضممن

الا!شحواذولعبةوالشطرنجوالنردالأخرىالورقوألعاب

مونوبوفي.المسماة

المرتبصةأأ!واياتاشعبيةتتزايدأخصى.هوايات

أ!واةامنكثيرفيستمتعمود،بش!ظ!بالإلكترونيات

اللادفيالمحببةالهواياتم!انحتلفةالفروسيةوألعابالحيلركوب

العربية.

بتجميعأوبعد،عنبالتحكمأ!ائراتامماذجبتطيير

والبالغينالسنصغارمنك!!اتخذوقد.الهواةلاسلكي

عديدةساعاتقضاءوبامكانهم،لهمهواياتالحوا!عيب

الحيواناتبعفالناسويربي.الحاسوبأحا!أممارمعةفي

الصوروالتقاطالحدائقتنسيقويعد.أ!مهواياتبوصفها

.الناسمنكثيرإلىمحببت!تهوايت!ت

هوايةممارسةفيالبدء

نأدونالهواياتإحدىأحياناأضاسابعفميختار

العرضيةالاهتماماتأحدينموفقد،ذلكيدركوا

عنالمزيدالشخصعرفكلماالافتتانمننوعاليصبح

نأوبعد.الوقتمنمتزايدةفترةأ!هوكرسالموضوع

أكثربجمعيقومونقدفإنهمماهوايةاختيارالأفرادايقرر

المصادرمنالهوايةهذهعنالمعلوماتمنيمكنهمما

وبإمكانهم.والمجلاتأعتبامنحاصوبوحه،المرجعية

التيالدوراتفيبالدراسةالمعلوماتي!صسبواأنأيضا

وبالاشتراكالهوايةمؤتمراتبحضورو،المدارستنظمها

دراسةالهواةيستطجعماغالباو.الهواياتأنديةي

وصالاتالمتاحففيبهواياتهماالرتبطةالمعروضات

برعايةالمنظماتمنوغيرهاالأنديةاوتقوم.العرض

الأماكنبزيارةتسمللهواةالتيالسياحيةالجولات

بأناسوالالتقاءفيها،هواياتهمممارسةيستطيعونالتي

نأيجبالحالاتمعظماوفينفسها.الاهتماماتأ!م

وعندما،الأساسيةالموادمنبقليلالمبتدئونالهواةيبدأ

شراءبإمكانهميكونقدوحما!ماخبرةأكثريصبحون

الهواياتتجارويوفرتطورا.كثرالأالموادمنالمزيد

الخاصةوالتقنياتوالإمداداتالتجهيزاتعنمعلومات

منها.بكل

لأد!ا

كستراالأورا

لتحتحكيلىايرلتصوا

لرسما

بعللأصا،سمالر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الفنونهوايات

الرق!م!

احئحعرا

وال!دا!ا!ودا

ةاغراءا

اكسر!ا

المسرحية

المومميقى

لغناءا

ال!ثات

الأحثورةا

حوص!،ئيةيااالأحياءا

!الأصدا

ا!توحرالأوا

ال!تريةالتحفة

ح!إلطوايع

الجمعهوايات

حمإلعملات

الكتىحمع

الحشرة

الألي!االحيوالى

الزر

الا!متوائيةا!سمكةا

لسيارةا

ال!ححور

العتة

شةلمراا

لورقةا
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قممتسةأ،بلكيةلأا

الحش!أشغال

والسحادالبسط

الكتبتجليد

الحيواناتتحميط

الضوئيالتصوير

التطريز

باللإبرةالتطرير

الصوفتطريز

الحباكة

اليدويةالحرف

الحشبعلىالحفر

الحلى

ياهوا

الحاصةالمقالاتالظر؟

البطمىالتكل!

الحدائقتنسيق

الحاسوب

اليدويةالحرفهوايات

اصقوال!داالطباعةالمعقوفةالإدرحياكة

الورقيةاطائرةاالحزف

الحريرية،لشاشةاطهحاعةاالخياطة

الطخالمتحركةالدمى

الصعيرةالعرزةالديكال

لفسيفساءايكولاجلدا

الحرزف!نموذج،لسفينةا

اللحافنمود!،الحديديةالس!صة

الجلديةالمصنوعاتنمودح،السيارة

لموزةاميكالسيرا

لمكرميةاممودخ،روخلصاا

النسجالسلالصناعة

اللصقورقنموذح،الطائرة

البدنيةوالريافماتالألعابت

الريافية.الألعاب،اللعب؟اللعبةب

أخرىهوايات

علم،لملكاةالهوايودرا

النحلةالسينماصناعة

الدقةالبالغالنظامالطائر

روائياكانأم(.339-)1863ألتولي،هوب

قصةوهيام(،98)4زنداسجينرواياتهوأشهر.إنجليزيا

هي،خياليةبلدةفيأحداثهاوقعتورومانسيةإثارة

تكملةمنها،عديدةمماثلةرواياتهوبكتبروريتانيا.

الكرافونيةصوفيأم(بم)898الهنتزويروبرت

أم(.09)6

هوبأنتونيواسمه،لندنفيهوبأنتونيولد

رتبةإلىرقيوأكسفورد.مارلبوروفيتعليمهتلقىهوكنز.

.أم189عامفيفارس

أمريكيكوميديممثل(.-ام09)3بوب،هوب

الإذاعةأفلامفيالنكتةمجالفيلبراعتهشهرتهاكتحسب

.المسرحخشبةوعلىوالتلفاز،

ليسليالحقيقياسمهكانلمجانجلترا،لندنفىهوبولد

المتحدةبالولاياتكليفلاند،إلىهوبانتقل.هوبتاونز

وأصبع.عمرهمنالرابعةفيوهوعائلتهمع،الأمريكية

العشرين،القرنمنالعشرينياتبدايةفيكوميدياممثلا

نجماأصبح.أم279عامالمسرحعلىالأولىللمرةوظو

وخلالأم(.)339روبيرتاالموسعيقيةالكوميديافي

فيهوبمثل،العشرينالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينيات

لفمعبية.إذاعيةعروض

كانأفلامهوأولفيلما.05منأكثرفيهوبظهر

مرةلأولفيهغنىالذيأم(،)389الكبيرالإذاعيالبث

الرئيسىاللحنأصبحتالأغنيةهذه،للذكرىشكرا

ودوروثي،كروزبيبنجمعبالتمثيلهوبشارك.لهوب

فيومثلام(.049)سنغافورةإلىالطريقفيلمفيلامور

الطريق.بعنوانأخرىكوميديةأعمال

وسافر،الخيريةالأعماللصالحكثيرةعروضاهوبقدم

هوبتسلم.المسلحةالقواتعنللترويحكثيرةمناطقإلى

وخدماتهالإنسانيةلنشاطاته،خاصةأكاديميةجوائزخمس

الهزلية،الكتبمنالعديدأيضابوبكتبالسينما.لصناعة

أم(.)779هوليوودإلىالطريقبعنوانذاتيةوسيرة

-)0186لويسأدريانجون،هوب

لأستراليا.عامحاكمأولكان،إنجليزينبيلأم(.809

بإيتون.تعليمهوتلقىبأسكتلندا،،هوبتاونبمدينةولد

فى.لممالسبريالمركيزحكومةفىصغيرةمناصبتولى

ثمبأمشراليا،لفكتوريا،حاكماتعيينهتم،أم988عام

علىالأستراليةالولاياتوافقتعندماعاماحاكماتعيينه

ديسمبرفىأسترالياإلىهوبوصل.فيدرالياتحادإنشاء

منصبهمناستقالتهفيصحتهتدهورتسبب.أم009

رحإلىذلكبعد.أم209مايوفيعامكحاكم

إنجلترا.

والميناءأستراليا.فيتسمانياولايةعاصمةرىهوب

وتشمل،درونتنهرمصبعندللولايةالشرقيالجنوبي

القريبة،والضواحىجلينورشيمدينة،الكبرىهوبارت

وسوريل،،وبرايتونبورو،وكنج،كلارنس:مثل

تعدادأما،نسمة901/74سكانهاعدديبلغ.ونيونورفوك

نسمة.811)838فيبلغبضواحيها،سكانها

وتبعد2،كم78حواليهوبارتمدينةوتبلمساحة

المسافةهذهوتستغرق،كم735بمسافةبحراملبورنعن

دقيقة.تسعينحوالىالجوبطريق

ومتوسط.ملم066بهاالسنويالمطرمتوسطويبلغ

.م11فهييوليوفيأمام،521ينايرفىالحرارةدرجات

النهايةخطوهى،السياحمنكثيراهوبارتوتحتذب

إلىسيدنيمنلليخوتمتركيلوومائةالألفسباقفى

الساحلطولعلى،هوبارتملبورنولممباق،هوبارت

يوموهوالتهادييومفيالسباقهذاويبدألتسمانيا،الغربي

.عامكلمنديسمبرمنوالعشرينالسادس

منالكثيرهوبارتفيالمركزيةالتجاريةالمنطقةوتضم

وتقع.الضخمةوالمحالوالحوانيتالعاليةالإداريةالمباني

الصناعةوتتركز،التجاريالمركزعنبعيداالصناعيةالمنطقة

السكنيةالمناطقوتشمل،وجلينورشي،موناهحولالثقيلة

وسبرنج،وارانو،رسدونواديأوفيل،رسدونضواحي



ترباهو232

حلاالتلوجتعطيهالديواسحتولىحملتحتدرونت!رعلىتقعهوبارت

،نيوتاونفيالأقدموالضواحيوشيجولل،جاردنز،فيلد

وتارونا.،بايوساندي،فاليوليناه

ووتربريدج،بسرعةتنموالتيالسكنيةالمنطقةوتضم

وسطعنك!ا2.تبعدالتىبروكوغيجوهيردسمنانزكوف

المدينة.

ففيبمهوبارتفيالتاريخيةالأهميةاذاتالمواقعوتكثر

الحجرمنالمبنئةوالمستودعاتالخازنتحويلتمبلاسسلامنكا

يوجدمنهامقرلةوعلى،سياحيةومطاعممتاجر،إلىالرملي

موقعوهوبوينتباترييسمى،مدفعيةلبطاريةأثريموقع

منعددوثمةالميناء.عنللدفاعنصبتقديمةمدفعيةبطارية

بينلنيتمميركسآرلرحيفيالطرازالجورجيةالأكواخ

كمساكنتستخدمتزالوما.أم852-أ847عامي

القديمةبمساكنهابوينتباتريعلىالإبقاءتموقد.خاصة

تاريخية.قيمةمنلهالماالدقيقة،الجميلة

،الاهتمامتثيرالتيالمبانيبعضهوبارتوتضما

عامإلىتاريخهويرجع،الفكتوريالملكيالمسرحوتشمل

المهندسصممهاوقد،القديمةالثالوثوكنيسة،أم834

ومتحفالاستعمار،فترةخلالآرثرليجونالمعماري

.م4381عامإليتاريخهويرجع،فرانكلينلادي

عامتارونافيتاورشوتباسمالمعروفالبرجبنيوقد

ح!.أ087

أصلمن،الكبرىهوبارتسكانأغلب.السكان

الهولنديين،منوزنها،لهاجالياتتكونتوقد،إنجليزي

حولهاوماهولارتفىأجولنديينوا،والإيطاليين،واليونانيين

الثانية.العالميةالحربمنذ

.أم،072ارتفاعهويملعالمتمهورألرد

ميناءفيالعمالمنكبيرعدديشتغل.الاقتصاد

والتفرئالشحنخدماتفي،العميقةالمياهذيهوبارت

والإداراتالخدماتفيكثيرونويعمل،النطاقالواسعة

هذاإنتاجفيللجعةمصئثالممكادويعمل،الحكومية

.أم482عاممسذالمشروب

إنتاجمن%65حواليرسدونفيشركةوتنتى

فيالصحفمصئورقوينتج.النقيالزنكمنأجاأسترا

ويوجد.الورقهذامنتقريباأمشرالياماتحتاجهنصفبوير

فيوالحلوياتللكاكاو،أستراليافيمصنعأضخما

كلاريمونت.

هيهوبارتفيمدرسةأقدمإن.والمكتباتالتعليم

وتتولى،ام846عامأسعمتوقدهتشترمدرسة

فيالعلمويتلقى،المدارسمعظمإدارةالولاياتحكومات

ايلافستةمنأكثرام098عاممنذالمقامةتسمانياجامعة

هوبارتومكتبة.فنيةكليةأيضاحوبارتوفي.طالب

بالمدينة.الرئيسيةالمكتبةهىالحكومية

،هوبارتحكمالمدينةمجلصريتولى.الحكمنظام

أرلغلفترةانتخابهميجريعضوا،عشراثنيمنويتاثف!

كلانتخابهمايجري،للعمدةونائب،وعمدة،مشوات

عامين.

نطاقفيتدخلالتيجلينورضعيمدينةويحكم

منوعددالهونائباعمدةيضممجلس،الكبرىهوبارت

الأعضاء.

بحيرةمنهوبارتمياهإمداداتترد.المياهإمدادات

العاصمة،مياههيئةوتديرها،ولنجتونوجبل،فنتون
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منبالقربإةنبراينفيالمياهمعالجةمعملويضخ

هوبارتضواحيإلىدرونتنهرمنالمياهنورفوك

الشرقية.

،وحديديبرينقلحركةملتقىهوبارت.النقل

المدينةنقلشركةوتديرتسمانيا.فىوبحري،وجوي

للعاصمةالترحيلجمعيةوتسمىفيهاالعامالنقلوسائل

وفمواحيها.

كمأ8بعدعلىلانهيرنفىهوبارتمطارويقع

المدينة.شرقى

فيتسمانياإلىيفدونالأوروبيونبدأ.تاريخيةنبذة

مستوطنةإنشاءتم،ام308عاموفى.أم426عام

دافيدالضابطحاكمهاوتخلى،كوفرسدونفيإنجليزية

وأقام.ام408فبرأيرفىالمستوطنةهذهعنكولنز

منمجموعةبوساطةكوفلمموليفانزفيجديدةمستوطنة

والمستوطنين.والسجناءالجنود

عشرةوخمسرجلا،622مستوطنيهاعددوبلغ

طفلا.وعشرينوواحدا،امرأة

وزيراانذاكوكان،هوبارتاللوردباسمسميتوقد

بهانهضوقد.المستعمراتلشؤونبريطانيالخارجية

وصلهاأنبعدسريعتطورفيآرثرجورجالملازمحاكمها

فيالمحليةالصناعاتأخذتحيثام،824عامفي

وقد.أم842عامفي،مدينةهوبارتوأصبحتالنمو،

.أم853عامفيإليهاالسجناءاخروصل

للحكم،مقراام856عامفيهوبارتوأصبحت

تسمانيا.ولايةفى،التشريعيوالمجلس

بولت!ويسمونهم،القانونعلىالخارجونتعسببوقد

للمستوطنين.متاعبفيالأصليونالبلادوسكانرينجرز،

أبناءأواخرمنواحدوهو،تروجانينيماتوقد

وحدث.أم876عامهوبارتفى،الأصليينتسمانيا

الأولىالعالميةالحرببعدفيهاالتطورمنالكثير

عامفيتسمانجسرافتتاحوتم،أم-189أ419

العائم.القديمالجسرمكانليحلأم،649

نيرانواندلعتبووين،افتئجسرأم849عاموفي

،أم679عامفبرايرمنالسابعفيهوبارتفيالغابات

إلىالحرائقوأدتالأسود،الثلاثاءبيومحاليايعرففيما

مبنى.1)004وتدميرشخصا،62مصرع

أمريكي،رسامام(.-679أ)882إدوارد!بر،

نيوإنجلاندمدنفيوالحياةنيويوركلمدينةرسوماتهتعتبر

هوبركان.زمنهفيالواقعيةالأعمالأروعمنالصغيرة

الريف،وطرقالمدينةشوارعمثلعاديةمناظريرسم

وضف،لمحلاتأجهاتووا،راتلمناوا،لسينماوا،عموالمطا

عنيعبركان،العاديةالموضوعاتهذهخلالمن.النوم

كاناللذينوالانعزالبالوحدةالشعوربوطأةالإحساس

فيأشخاصهناكيكنلم.الأمريكيةالحياةفييلاحظهما

توحيزوجينتصورالتيرسموماتهوحتى.أعمالهمنالكثير

والقطيعة.بالانقباضية

والنهائيةبالوحدةالإحساسعنبالتعبيرهدفههوبربلغ

الضوءمنقويةلنماذجاستعمالهخلالمنرسموماتهفي

والتنظجمالملهيةللتفاصيلهوبرحذفأعطى.والظلال

،تجريديفنيأثرذاتقوةرسوماتهللمكوناتالهندسي

مجلةفىرسمهاأعيدالتي،الليليةالصقورذلكمثال

الرسم.

مدينةفيوعاش،بنيويورك،نياكفيهوبرولد

لسنواتتوضيحياورساماتجاريافناناعمل.نيويورك

نأإلىالرسمعلىتماماالتركيزمقدورهفىيكنلم.عديدة

العمر.منالأربعينتعدى

لرسمةا:أيضانظرا

فيلسوفأم(.967-1)588توماسهوبر،

،المادةشكلأولفياثانبعنوانلهكتابوأشهر،إنجليزي

وقدأم(.)1ء6والمدنيةالكنسيةالكومنولثوسلطة

هذاوفي.السياسيةالنظريةعلىالكتابهذااهتمامانصب

بطبيعتها،اجتماعيةمخلوقاتالناسأنهوبزأنكرال!صاب

هىللناسالأساسيةالدوافعمعظمأنعلىود!لوجادل

الأنانية.العوامل

الجديدالنظامأولهما،،زمانهفىحدثابتطورينهوبزتأثر

التوصليحاولونوآخرونجاليلموكانالذيالطبيعةلعلم

،الموجودةهيوحدهاالمادةأنأفكارهممناستنتجوقد.إليه

علميةلقوانينوفقابهالتنبؤيمكنيحدثشيءأيوأن

وجودأنكرتنظرتهأنزمانهفىالكثيرونواعتقد.دقيقة

ذلك.نفىولكنه،الخالدةالحرةالإنسانيةوالروح،الله

الاخرالكبيرالمؤثرهيالإنجليزيةالأهليةالحربوكانت

ماأشدوأن،أنانيونالناسأنإلىانتهىوقد،فكرهعلى

القوةفيالرغبةهويحركهم

الاخرين،منوالخوف

أروأحهمتكونوهكذأ

بوهيمية،،يئةرد،فقيرة

سيدايجدوامالمومحدودة

وقد.يحكمهمقويا

الاراءهذهصدمت

معاصريه.

نأبرغمهوبز.تأثير

هوبزتوماسماديةليستالطبيعةعلوم



ألكنسونجون،هوبسون234

!الدراأنمنوبالرغمهوبز،أيامبدتكماجدا،

مستمرا.مايزالتأثيرهأنإلاظن،مماتعقيداأشدالإنسانية

العلمابينأعلاقاتاعنومتحديةألمما!ميةأمشلةأثارلقد

والعملياتالفكربينوالعلاقة،النصرانيوالدين

السياسيةالقوةوطبيعةعليها،يقومأضباالفسيوأصجية

الناستشغلأثارهاالتياغضايااوماتزالوحدودها.

لها.حلعنبالبحث

منجزءاللانوهيبورتو!متفيهوبزولد.حياته

حسفورد،أجامعةفيتعليمهوتلقىإنجلترا.فيمالمسبيزي

أ!أج!اومعلمامي!صنفرانسيسللسيرسكرتيراوعمل

ديفونشاير.إيرللقبذلكبعدحملالذيكافنديش

منب!ضيروالتقىكافندلش،معسافركثيراوقد

إلىفرالأهليةالحربوحلال،الأوروبييناوالعلماءالفلاسفة

ال!وروبية.القارة

الأميرهوو.قصيرةلفترةالرياضياتويلزأميرعلموقد

عادهوبزنومبن.الثانيتشارلزالملكلعدفيماأصبحالذي

تشارشاتخذهفقد،كرومويلأوليفرعهدفيإنجلتراإلى

.أم066عامملكاصارعندماصديقاالثاني

أم(.049-)1858ألكنسونجون،هوبسون

الاقتصاديأضف!جمراأناعتقد،إنجليزيوصحفياقتصادي

يؤديحمىالإنسانيةبالمصلحةوثيقاارتباطايرلبطأنلابد

مندرجةإلىللحاجةأضوالفتوقدالإصلاح،اإلى

أم(؟119)الثروةعلم:حشاباتهمنالحكمفيالاشتراكية

الاجتماعيةالعلومفيالحرالفكرأم(،029)والحياةالثروة

أم(.)389اقتصاديملحداعترافاتأم(،)269

جامعةفيتع!يمهوتلقىديربيفيهوبسونولد

أكسفورد.

م(.9881-4481)مانليجيراردهوبكنز،

نأرغم،الفكتوريالعصرشيلإنجلتراكبيراشاعرايصنف

عندما،أم189عامحتىمعروفةغيرتقريبابقيتأعماله

الوزنفيأشعارهمعظمهوبكنزكتب.مرةلأولنشرت

التناعماستخدامعلىتؤكدوأشععاره،الخفيفالشعري

بالجناسقصيدتهيملأكان.الكلماتوجرس،الطيعي

تأثيرذاتقصائدوله،العاديةغيروبالتراكيبالالمشهلالي

وتشملعال،بصوتقراءتهاعندخاصةبصفةنفسي

ألمانيا.حطام

التحقأم،863عاموفي،إسكسفيهوبكنزولد

إلىأدتروحانيةبمحنةمروهناكإكسفوردبجامعة

.أم866عامفيالكاثوليكيةالرومانيةبالكنيسةأضحاقها

أجسوعية،االرهبنةسلكهوبكنزدحلأم،868عاموفي

مخطوطاتبإحراقوقام،الكتابةعنتوقف!بعدها

بعدالكتابةإلىهولكنزعاد،أم8دا5عاموفي.قصائده

قسيساتعميدهتموبعدها،اليسوعيونرؤساؤهشعجعهأن

.أم877عامفى

الشعر.أيضا:انظر

-1861).جفريدريكالسيرهوبكنز،

فيوخبير،الحيويةالكيمياءفيإنجليزيعال!اأم(.479

نوبلجائزةوتقاسم،الفيتاميناتوجوداكتشف،التغذية

عالممع،أم929لعامالطبأوالأعضاءاوظائفلعلم

بحوثبإجراءوقام.ييكمانكريستيادأ!ولندياالأحياء

.الإنسانحسمخا،يابيوأ!جيةعلى

ودرس.إيستبورنفيهوبكنزجولاندفريدريكولد

الكيمياءقسمأنشأأم،898عاموفي.لندنجامعةفى

حصمبردج.بجامعةالحيوية

مهندس.م(8981-9481)جون،هوبكنسون

.المولداتوتصميماالكوبائيالتوأجدنظريةطورح!رباء

ثلاثةبا!حتعمالوذلكأممهرلاءاأصرزيعطريقةابت!صوقد

النتيجةوكانتالس!صين،مردوجةدائرةلإمدادأ!لاك

اختبارأيضاوابت!ص.الأسلاككميةفيملحوظاتوشيرا

والمولداتالمحركاتلاختبارطريقةهووهوبكنسون

ووضعهمامتشابهتينأضينآبتوصيلوذلك،أعهربائيةا

.الأخرىإحداهماتقودبحيث،متقابلت!ت

للهندسةأستاذاوأصبحمانشستر،فيهوبكنسونولد

كئللندن.لكليةالكهربائية

فريقرثيسم(.8591-091)6هارى،هوبصالى

3891العامينفيللتنسالاستراليديفيزكأس

0591عاممنلاعبغيرورئيس،أمو!39

أرئمناسباتفيأسترالياخسرت،قيادتهتحت.أم59!

.م3891،4591،8591،3691أعوامفقط

لعب.هوبمانكريستيانهنريواسمهسيدنيشيولد

عاميبينديفيز،كأسبطهولةعلىممافساتخمسفي

الأممتراليةالبطولةلقبأيضاكمسب.أم93!،2891

.مراتثلاثوالإلعمكواشللراحجت

الهوقىورن،الإخوةاسمعليهمأيصلقوا!ورقين

بالملكيةيؤمنونأمريكاشمالفيدينيةطائفةأعضاءوهم

ذلكفييسلكونوكانوا.الشحصيةللمتلكاتالمشتركة

شيء.كليتقا!عمودكانواالذينالأوائلالنصارىمسلك

فييعيشونوكانوا،دالعفأودالحربلايؤمنونوكانوا

ويوجدشخصا،85مخهاالواحدةتضمصغيرةتجمعات



235سويرهيلينهوج،

افي!دا!تافيالتجمعاتهذهمن032حصالي

كندا.فيالبراريأقاليمفىوكذلكومونتانا،

يتقابلون،متواضعةحياةيعيشونمزأرعونوالهوترتيون

وأحدالوعاظأحدتجيمكلرأسعلىوكان.للعبادةيوميا

المجموعةتحتفظ.الماليةللشؤونمديرايعملالذيالمسؤولين

بها.خاصةومدرسةأطفالبروضة

موارفيافيأم528عامفيالجماعةهذهتأسست

علىسمواوقدالعماد.بتجديدالقائلينمنفرعبمثابة

مأ533منالفترةفيلهمزعيماكانالذيهورجاكوب

أحدممطحفوقالمدخنةفيإحراقهتمعندما،أم36ءإلى

وبعدالشديد.للاضطهادالهوترتيونتعرضوقد.المباني

عامفيولكنموارفيا.فيأحوالهمتحسنتأم564عام

ثمأوكرانيا،مثلالمجاورةالبلادإلىطردهمشام995

هاجروقد.أم874عامفيالمتحدةالولاياتفياستقروا

حواليأنويذكر.أم819عامفيكنداإلىمنهمكثير

المتحدةالولاياتفييعيشونالهوترتيينمن9!...

كندا.فيمنهم.00018يعيمقكما،الأمريكية

العماد.بتجديدالقائلونأيضا:انظر

يعيشالمن!،غريبالهوتزنطائرطئر.،ا!ترن

شماليفىالمائيةالمجاريمنالقريبةالمستنقعاتمناطقفي

ولفراحه.الحسوبيةأمريكافييعيمقوهوالمسظر،غربالهوتزنطائر

تستطعأنقبلالأشجارتسلقفىتساعدهاالأجعحةعلىمحال!

رأسها.علىمشورطويلريشممهاوللكمارالطراد.

وهيأجنحتها.علىبمخالبصغارهوتولد.الجنوبيةأمريكا

نأإلىالأشجارفروعتسلقفيالخابىهذهتستخدم

هذهتص!!عندماالخالبهذهوتسقط.الطيرانتتعلم

.البلوغسنالطور

طويل،وذيلمستديرةقصيرةأجنحةالطائرولهذا

شعثاء.هيئةالرأسأعلىفىالمتباعدالأصفرالريع!ويعطيه

فهو،السفليجزؤهأماداكنبنيجسمهمنالعلويوالجزء

داكن.أصفر

الشجربأوراقوشغذىالحمامةعنقليلاحجمهويزيد

مياهعلىتتدلىالتيالأشجارأغصمانفيويعيشوالفاكهة

.المستنقعات

بعيدمنينتسبفربماذلكومع،قريبةأشباهلهوليس

الداجنة.المنزليةالطيورإلى

وروائيشعاعر.م(8351-0771)جدمس،هوج

إتريك،غاباتفيولددلأنه،إتريكبراعيلقبوهأسكتلندي

عاموفى.شعبابهفيبالرعيواشتغلبوردرز،منطقةفي

قليلاصادفوقد،الأولالشعريديوانهصدرأم108

السيرمنكبيرينودعماتشجيعانال.النجاحمن

صحوةكتابهصدورإثربالشهرةوحووالترلممكوت

الشعريةالقصةعلىاشتملوقدأم،813فيالملكة

كيلمني.

فلكعالمة(.-أم)509سويرهيلينهوج،

وقد.المتغيرةالنجومعلىبأبحاثهااشتهرتالمولد.أمريكية

التيالنجومهذهمنوخمسينمائتيننحواكتشفت

النجومدراسةفيوتخصصتبريقها.درجاتتختلف

بينتقعالتىالكرويةالنجميةالعناقيدفيالمتغيرة

دورةبحسابوقامت،اللبانةدربنجوممجموعات

التيالفترةهيالمتغيرالنجمودورة.النجومهذهمنالكثير

.الإشراقثمالإظلامإلىالإشراقمنضوئهتحوليستغرقها

معينة،حالاتفي،الفلكعلماءالمعلوماتهذهوتساعد

.الأرضعنالنجمبعدمدىتحديدفى

بولايةلوولبمدينةسويرباتلزهيلينولدت

،ام039عامهوجفرانكمنوتزوجتمالمماشوسيتس،

.كنديفلكعالموهو

الدكتوراهدرجةعلىهيلينحصلتالتافيالعاموفي

النجوماستعراضهوالرئيسيوإنجازها.رادكليفكليةمن

عامنشرهبدأالذيالكرويةالنجميةالعناقيدفىالمتغيرة

عامتورونتوجامعةإلىهيلينانضمتوقد.أم939

الجمعيةرئيسةمنصبتشغلامرأةأولوكانتأم،359

.أم579عامذلكوكانكندا،فيالفلكيةالملكية
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رسام.(م4671-961)7وليم،رثهوجا

كان.الميلاديعشرالثامنأغرناروادومنلمساخر،إنجليزي

لوحاتهفيشهرتهقمةبلغوقدفنيا،وناقدابارزانحاتاأيضا

أهلعاداتمنتسخرالتيالمعدنعلىوالمنقوشةالزيتية

وسلوكياتهم.زمانه

تح!يأضيااللوحاتفيمجموعاتعدةهوجارثأبدع

بعض،معبعضهاالمتصلةالمشاهدمنعددخلالمنقصصا

)فيالفاجرتقدمبا!ممالوحاتثمانيألمجموعاتهذهوتشمل

أ!حاتوست(،الميلاديعشرالثامنالقرنثلاثينياتبدايات

هوجارتنقعقوقد،ام743عامعصريزواجقصةباسما

تروته.ورائهمامنوحقة!،المجموعتينهاتينلوحات

صائغليكونتدريباوتلقى.لندنفيهوجارثولد

وأغد.الجميلةللفنوننفسهيكرسأنقررولكنه،فضة

والفرنسي!تالفلمنكمنالرسمأساتذةأعمالبعنايةدرس

به.المحيطةالحياةأيضاا!شلهمأنهإلا،والإيطاليين

مستوحاةبصورةكرساملهنجاحأولهوجارثأحرز

موسيقيةمسرحيةوهي،أم728عامالشحاذأوبرامن

وقد.أصدنفىالفاسدينالعمومي!توالموظفينالمجرمينعن

للأحداثكرسامالمهنيطريقهعلىاللوحةهذهبهانطلقت

اليومية.الحياةفيالساحرةالكوميدية

عليهاتغلبواقعية!ثيرةصوراأيضاهوجارثرسم

وكذلكأطونباالقويالفنانإحساسوعكستالصراحة

ملاحظاته.قوة

وقد،للجدلومثيراصريحافنياناقداهوجارثكان

كتاباكتبوقد.الفنانينزملائهمنالعديداراؤهأغضبت

العمليةالنصيحةبينفيهمزج،الجمالتحليلهوواحدا،

الفن.فيالخاصةونظرياتهبالزيتللرسم

عالم.م(5791-5981)لانسلوت،هوجبن

أهتم،موهوبإنجليزيالأعضاء(ظائفو)علمفسيولوجي

الموضوعاتتبسيطعلىعملكما،والاتصالاللغةبعلوم

الطبيعة،العديدةكتبهوتشمل.أمحادياللفردأعلميةا

للمواطنالعلمأم(بم)369للملايينوالرياضياتوالتربية

أم(")639الدوليةالإنجليزيةاللغةخلاصةأم(،!389

أم(.)079العلممفرداتأم(بم)649الأماللغة

هامبشايرمقاطعةفيساوثسيمدينةشىهوجبنولد

.كمبردججامعةفيتعلميهوتلقىبإنجلترا.

احتفالاتعلىالأسكتلنديونيطلقهاشلمةهو!جمائاي

ترونكنيسةخارجالجماهيرتنتظرحين،السنةرأسليلة

القربموسيقىعلىوترقصأضغيبأس!ضلنداأدنبرهفى

مناطقبعضفىالأهاليويشع!أطيل.اينتصفعمدما

بالمشاعل.مواكبفيويسيرونالحلاءفيانسيراناشيف

نيكتورأم(.885-2081)ماريفيكتورهوجو،

الأدبفيالرومانسيةالحركةقادشهيركاتبهوجو

تحقيقفيورغبته،للحريةحبهعنكتالاتهتنم.الفرنسي

اسم.لهوجارثفنيةلوحة

.الزواجعقدتوقيعاللوحة

مجموعةضح!واحدةوهي

أسماهالوحاتستم!

تسحر.عصريزواجقصة

المسائدةالزواجعاداتمن

الراقيةالطبقةعمدرمانهفي

الصورةوفيإنجلترا.في

العروسوالديلرى

اليميرإلىيحلسادوالعريس

المحامينم!اثنالىوبصحبتهم

الحاصةاقىتيباتفيللمظر

اليساروإلى.العروسممهر

يشرحآحرمحام

الممصوصالماديةاضفصيلاتا

،للعروسالعقدفيعليها

لرىاصساراأقصىو!ى

سأمفيحالساالعريس
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معاناةمعوتعاطفه،العدالة

بينمناشتصت.الناسعامة

وأحدبالبؤساءرواياته

.نوتردام

ولد.المبكرةحياته

،بيزانسونفيهوجو

العشرالسنواتوأمضى

فيحياتهمنالأولى

هوجوفيكتوروأسبانياوإيطالياكورسيكا

فيضابطاأبوهعملحيث

،أم822عامفوشيهأديلمنتزوج.الأولنابليونجيش

فيهوجوطالبكاتبا.يصبحأنقررالعامنفسوفي

الكتاببتحريرأم()827كرومويلمسرحيتهمقدمة

مقدمةوأصبحت.الصارمةالأدبيةالقواعدمنالمسرحيين

الفرنسية.الرومانسيةظهورعنإعلانبمثابةالمسرحيةهذه

(أم083)هرنانيالشعريةمسرحيتهالدارسونويعتبر

المتعمدخروجهابسببفرنسافيالرومانسيةالحركةبداية

الدرامية.التقاليدعلى

نشرحيثوالشعرالروايةمجاليفيأيضاهوجوكتب

أم(بم)982الشرقياتمنهاالشعردواوينمنسلسلة

الشفقأغانيأيضاأم(،)831الخريفأوراق

إلىبالإضافةام(،048)والظلالالأشعةأم(؟)835

فيرواياتهأشهرتعتبرالتيأم(،831)نوتردامأحدب

الحقبة.تلك

الأدبي،نشاطهمنهوجوقلل.السياسينشاطه

حماةممسرحيتهفشلإثرالسياسةفيالعملإلىوتوجه

نأدونمشينعشرومرتوزوجها.ابنتهوغرقالقلاع

كان.كليةالأدبعنينقطعلمأنهمنبالرغمشيئاينشر

معالليبراليةإلىتحوللكنهشبابهفيمحافظاممياسياهوجو

عقبتأسستالتىالوطنيةالجمعيةفىانتخبوقد.الزمن

ومنفرنسا.فيالثانيةالجمهوريةلإقامةأم848ثورة

المجاني،التعليمأجلمنهوجوناضلالجمعيةتلكخلال

هوجوساند.الانتخابحقوقفىالنظرإعادةأجلومن

سعرعانولكنهالجمهوريةرئيسنابليونلويسالبدايةفى

طاغية.إلىيتحولبدأبأنهأحسعندماماعارضه

نابليونلويص!أطاحفرنسا.إلىوالعودةالنفي

نفسهونصبأم،ء8أعامديسمبرفىبالجمهورية

رفضوبسبب،الثالقنابليونالإمبراطوربلقبدكتاتورأ

الهربإلىاضطرفقد،النظامهذاعلىواحتجاجههوجو

عاما،عشرينعلىمايزيدمنفاهفيوبقيفرنسا،خارج

وطنهإلىللعودةأم985عامالحكومةمندعوةورفض

فرنسا.إلىالحريةعودةمعإلايعودلنبأنهصرححيث

التيالأعمالمنالعديدنفيهفترةخلالهوجوونشر

(أم)856تأملاتديوانأمثالمنماكتبأفضلمنتعد

القرونوأسطورة،الغنائىشعرهأفضعلعلىيحتويالذي

عاميفيأخرىأجزاءإليهأضافالذيأم(8ء)9

فيهوجورائعةالمجموعةهذهوتعد،أم883وأم877

ام(.)862البؤساءروايةكتبكما،الملحميالشعر

نابليونبحكمالإطاحةبعدفرنساإلىهوجوعاد

وبرولمميا،فرنسابينالحربفترةخلالام087عامالثالث

أنهعلىأيامهنهايةحتىبهيحتفيالفرنسيالشعبوظل

والديمقراطية.الشعببطل

الطويلةالأدبيةمسيرتهعبرهوجوألف.الأدبيةاثاره

الأدبيةالأعمالمنكبيراعدداعامأستينعلىتزيدالتي

كاتباحياتهأثناءالفرنسيالشعبعرفهوقد.المهمة

كاتباالمتحدةوالولاياتبريطانيافياشتهرأنهإلامسرحيا،

ماروعةالأدبعملاقاليومالفرنسيونيعدهبينماروائيا،

الشعر.منأنتج

منهاالشعريةالأنماطمنمختلفةألواناهوجونظم

والأغاني.والمرثياتوالساخروالغنائىالملحميالشعر

فيأوواحدشمعرديوانفيالأنماطهذهيمزجماكانوغالبا

.العقوباتديوأنفيجلياذلكيظهركماواحدةقصيدة

منالعديدعنيفصحهوجوفإنتأملاتديوأنهفيأما

العموراسطورةديوانهوفي،والدينيةالفلسفيةمعتقداته

بدءمنذللإنسانيةوالروحيالتاريخيالتطورهوجويتبع

العشرين.القرنمطلعحتىالبشرية

العديدهوجواستخدمفقد،بمسرحياتهيتعلقفيماأما

الواقعية،غيرالمعقدةا!ليلودراميةكالحبكةالصورمن

هذهمسرحياتهأنإلا،المنمقةواللغة،الجانحةوالعطفة

إلىوسياسيةأخلاقيةمواقفمنفيهالماالإثارةعنتسمو

للشعر.الرفيعاستخدامهجانب

منتحويهلماوالديمومةالانتشارهوجولرواياتكتبوقد

روايةجعلتوقد.للتاريخحيويواستحضارأخلاقيةدورس

تجريحيث،التاريخيةالروايةمسيدهوجومننوتردامأحدب

ومثلها.باريسفيالميلاديعشرالخامص!القرنفيأحداثها

الثورةأحداثتعالجالتيأم(،87)4وتسعونثلأثرواية

التاريخأحداثمنتتخذالتىالبؤساءوروأية،الفرنسية

هوجوفيهايعبروالتيلها.قواماهوجوعهدفيالفرنسي

بالديمقرأطية.وإيمانهالإنسانيةمشاعرهعنبوضوح

فقد.وفاتهبعدمرموقاكاتباهوجوشهرةتراجعتوقد

يميلأسلوبهوأن،سطحيةأفكارهأنالنقادمنكثيراعتقد

هوجوأعماللكن.الانفعالفيوالحدةالإطنابإلى

الكاتبمعالجةبسبببهاالدارسيناهتمامأستعادت

الأدبية.للأشكالالحاذقةواستعمالاته،لموضوعاتهالخيالية
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قيمإلىأر!ا!4،أوراءمنياثمصكليههو!

.البائدةالعربيةالأقوامأقدمعاد،

الأولى،اعاداهناكأنإلىمايشيرالكريمالقرآنوفي

كانواالذينإرمعادهمإنماال!ولماعاداوأن،الثانيةوعادا

مناليمنسكانهمأضانيةاعاداوأن،الخياميسكنون

...الفروعوتلكوسبأ،،قحطان

الصعوبة،بالغعادقومفيهعالقالذيمماالعصروتحديد

يفيدماالمطهرةأصسنةافيأوالكريمالقرآنفيليسإذ

ولاالآثار،مندليللايوجدكما،وجودهمتاريخبتحديد

الصدد.هذافيعليهالاعتماديم!شالتاريخيةالوثائقمن

ولابلمصرديارسكنتعاداإن:يقولرأيوهناك

)ملوكلالهكسوسحينئذعرفواوقد..ملى0002سنة

.(لرعاةا

نأ-أيضاالرأيهداحسب-المحتملمنأنكما

وهذا.م.ق0003عامقبلعاشتقدعادقبيلةتحون

عاد،قومإلاأجسواالأوائلالساميينلأنالقائلالرأييؤيد

.ء.ث0022سنةمنذالفهورافيأخذتقدإرمعادوأن

سواح!!ب!!وانتشرت،وحضرموتاليمنفيوعاشت

.الجزيرةأرضروحدود،العربيالخليج

الله،دورمنيعبدونهاأوثانأصحابهودقومكان

كانو.الأصنامعبدواحيننوحقومعبادتهافيضاهوا

بأسويحذرهم،قومهينذروالسلامالصلاةعليههود

اللهبنعمويذكرهمنوح،بقومالمثللهمويضرب،الله

منخلفاءوجعلهما،بسطةالخلهتفيزادهمإذ،عليهم

هودوكانالخير،عليهمتدرأرضاوبوأهمنوح،قومبعد

ولاأبرا،!هجحفعلىلايطلبأنهلهميبينالسلامعليه

،بوهوحتهوداسفهواالملأمنالأكبرالقسمأحصنر

عنآلهتنابتاركينحنوماببينةماجئتناياهود)لهوقالوا

عقله،فياتهموهث!ا53.هود:!بمؤمنينلكومانحنقولك

بالجنوناعترته-عابهالما-آلهتهمبعضأنوزعموا

.والخبال

اللهبأنقومههودأنذرالتكذيبعلىطويلصبرولعد

نأعقوبتهماوكانت.غيرهمقوماويستخلف!،سيبيدهم

عليهماأرس!!ثمج!وا،حتىالمطرعنهمااللهأمسك

نخ!!أعجازكأنهمصارواحتى،العقيمواشيح،أ!ميحةا

ذلكمنبرحمتهمعهآمنواوالذينهودااللهونجىمنقعر.

الغليظ.العذاب

65-الأىراهـ:)1:التاليةأحسورافيهودقصةوردت

-321:و)الشعراء(324-1؟و)المزممولى6(،50-0:و)هود7(،2

اصقمر:و)21(،26-1:و)الأحقاف1(،6أ-5.و)فصلت(،041

فيعابربشك!!)عاد(حرذوردحصما8(6-:و)الحاقة2(،1أ-8

38(،:و)الفرقان9(،:و)إدراهيم7(،0:)التودة.التاليةاطواضع

،14:ارياتلدو)ا،(031و)ق،(21:صدو)،(38:)العمكبوت

24).

الملكية.الكريمالقران!عورمنهودسورة.سورة!د،

آياتهاعدد.عشرةالحماديةالشريفالمصحففىترتيبها

تخليداهودتسميتهاوجاءت.آيةومائةوعشرونثلاث

الله.إلىالدعوةفيأش!صيمةاهوداللهنبيلجهود

الإسلامية:العقيدةبأصولأص!صيمةاأحسورةاهذهتعنى

لقصصعرضتوقدوالجزاء.والبعث،أ!ةواشساالتوحيد،

ماعلىوالسلامالصلاةعليهللنبيتسليةأضفصيلباال!نبياء

التيالعصيبةالفترةلعدلاسيماالمشرك!!أذىمنيلقاه

خديجة.وزوجه،طالبأبيعمهوفاةبعدبهمرت

أحكمقالذيالعظيمالقرآنبتمجيدأسسورةاابتدأت

لعناصرعرضتثم،تناقضولاخللإليهلتطرتفلاآياته

الموازنةمع،العقليةالحججطرية!عن،الإسلاميةالدعوة

مثلاوضربت،الضلالوشريوت،أعدىافريهت:أ!ريقيناب!!

والبصيروالأصمكالأعمىالفريفينمثللأأ!لفريق!ت

لم.42هود:!تذكرونأفلامثلايستويانهلوالسميع

،السلامعليهنوحبقصةمبتدئةال!صرامالرسلعنتحدتت

معهركبواالذينوالمؤمنوننوحإلاالطوفانمنينجأ3لأنه

ثموصبرا.بلاءالأنبياءوأكثرعمرا،أطولوهو،السفينة

قومإلىتعالىاللهأرسلهفقدالسلامعليههودقصةذكرت

عنهمالحديثفىالآياتأسهبتوقد،المتجبرينالعتاةعاد

قصةتلتهاثم.المتجبرينللمتكبرينوالعبرةالعظةبقصد

قصةثم)شعيب(قصةثم(الوطقصةثم)صالح(اللهنبي

ثم،أجمعينعليهمولمملامهاللهصلوات(وهارون)موسى

السورةوختصت.وعظاتعبرمنجاءماالقصصأعقب

عليكنقص)وكلاالمرسلينقصصذكرمنالحكمةببيان

الحقهذهفيوجاءكفؤادكبهنثبتماالرسلأنباءمن

تختموهكذا.أ2.هود:!للمؤمنينوذكرىوموعظة

مإلختام.البدءليتناسقبهبدأتكمابالتوحيدالسورة

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

-191)0كراوفوتدوروثيهودجكدن،

الكيمياءفينوبلجائزةنالت.إنجليزيةأم(.كيميائية499

فيتامينلجزيءالبنائيةالصيغةلتحديدها،أم469عام

عامالعملهذابدأتوقد.كيبالترالمعقد12ب

هذاإلىتوصلتالسينيةالأشعةاولاستخدام،أم489

البنائيةالصيغةمعرفةأتاحتوقد.المهمالاكتشاف

كيفأفضلنحوعلىيفهمواأنللعلماح!12بلفيتامين



923أنطوانجينهودن،

ويمنعالحمراء،الدمخلايالبناءالمادةهذهالجسميستخدم

الوبيل.الدمفقربالمسمالمعروفالمرض

صيغلدراسةالمهنيةحياتهاهودجكينالسيدةكرست

بالأشعةالبلوراتعلمتسمىبطريقةالمعقدةالمواد

السينية.الأشعةأنظر:.السينية

تحديداممتطاعتالعشرينالقرنمنالأربعينياتوفي

وغيرهماوالبنسلينالكولسترولليوديدالجزجميالتركيب

،ام969عاموفي.الصلةذاتالعضويةالمركباتمن

هورمونوهو،للإنسولينالأبعادثلاثيالتركيباكتشفت

.الدمسكرتنظيمفيمهمبنكرياسى

وتلقتبمصر،القاهرةفيكراوفوتدوروثيولدت

عامأكسفوردجامعةفيوتخرجتإنجلترا.فيتعليمها

.أم349عامالجامعيةالكليةإلىوأنضمت.أم319

توماستزوجتوقدأكسفورد.فيأبحاثهابمعظموقامت

.ام379عاممؤرخوهوهودجكين

فسيودوجي(.-م4191)الانالسدرر،جكلنهود

عنالطبفي،أم639عامنوبلجائزةاقتسم.بريطاني

جونمعالجائزةاقتسموقد.العصبيةالنبضاتفيبحثه

الملكيةالجمعيةهودجكينرأس.وأندروهكسليأكليس

نوطعلىحصل.م7591إلىأم079عاممن

.أم739عامالاستحقاق

أكسفوردفيبانبيريفيهودجكينلويدالانولد

.كمبردجفيتعليمهوتلقىشاير

مننوعهودجكينمرض.مرصجكين،هود

أيضاتتضمخموقد.اللمفاويةالعقدفيهتتضخم،السرطان

ضحاياومعظم.الطحالمثل،الأخرىاللمفاويةالأنسجة

عاما.والأربعينالعشرينمابينأعمارهمتبلغالمرضهذا

قدالنساء،منأكثرالرجاليصيبالذيالمرضوهذا

.معروفغيرسببهيزالولاقاتلايكون

عاممنبدءاالطبمجالفيالباحثوناكتشفوقد

فيهالتحكموكيفيةجكينهودمرضعنالكثيرأم069

بطريقةينتشر-ا:المرضأنعرفوافقد.عليهوالتغلببل

المجموعةإلىاللمفاويةالعقدمنمجموعةمنتوقعهايمكن

إلىينتقللكينسبياطويلاوقئايستغرق2تليهاالتي

فىبنجاحعلاجهيمكن3الجسممنأخرىأماكن

الممكنمن4السينيةالأشعةباستخدامالأولىمراحله

المتقدمةمراحلهفي،الأحيانمنكثيرفيبنجاحعلاجه

.العظامنخاعزراعةأوالعقاقيرباستخدام

تحدثالتىالأخرىالامراضجكينهودمرضويشبه

هذهعلىالأطباءويتعرف.اللمفاويةالعقدفيتضخما

ريدخلاياباسمتعرفكبيرةخلايابوجود،الحالة

الخلاياهذهومعظم.المتضخمةالأنسجةفيستيرنبيرج

نواتان.لهاالكبيرة

عامالأولىللمرةهودجكينمرضتشخيصتموقد

هودجكين.توماسالإنجليزيالطبيببوساطةأم832

رائدمساحأم(.881-971)4روبرت،هودل

الذيملبورنمدينةتخططهبهمايذكروأشمصأستراليا.في

الخطوطنمطوفقالمدينةخططوقدأم،837عامأنجزه

وقدمترا.ثلاثينالرئيسيةالشوارععرضوجعل،المستقيمة

عاممساعدامساحادارلنجرالفالسيرالحاكمعينه

فىللمساحةعاممديرأولهودلوأصبح.ام682

مسحتولىوقدام،851عامالجديدةفكتوريامستعمرة

وبريماكامبلتاونفيهابماللاستيطانعديدةمناطق

فىأوكسليجونالمستكشفمععملوقد.وجولبيرن

قامكما.موريتونخليجشسواطئومساحةخريطةوضع

العليا.شولهافننهرمنطقةبمسح

.ام823عامأستراليافيواستقر،لندنفيولد

فنانأم(.828-)1741أنطوانجينهودن،

الرائدالأوروبيالمثالالانالنقادمعظميعدهمشهورأوروبي

ولكنه،تماثيلنحاتبدءذيبادئهودنكان.عصرهفى

.وكانودينيةأسطوريةتماثيلبنحتيقومكانلآخرآنمن

.والمعدنوالحجروالصلصالماالجصمادةعملهفييستخدم

أبدعوقد.الأربعالموادهذهمنكلفيمعروفةأعمالوله

،التقليديالأولالطرأزمنومكانةفخامةذاتأعمالأهودن

رسميةغيرصبغةذاتأعمالأكذلكالنورإلىأخرجكما

فى.وكانمقربةحميمةشخصيةوذاتبعيدحدإلى

وظلالآلهانهايةلامتباينةمجموعةيقدمأنامستطاعته

وكان.موضوعاتهشخصياتفيوالتعبيرالمعنىمنوألوانا

التيالسيطرةتلك،موادهتشكيلعلىالسيطرةأيضالهودن

القليل.النادرإلاالنحتفيأحدإليهايصللم

فذهب.الشماليةأمريكايزورفنانأولهودنوكان

نحتولقد.واشنطنلجورجتمثاللنحتام785عامفي

فيالقائمالكاملالطولذوالتمثالبينها:منتماثيلعدة

تصلأينصفيةتماثيلنحتكمافرجينيا،بولايةرتشموند

فرانكلين،وبنجامين،جيفرسنتوماسمنلكلالصدرإلى

أهمبينمنهذهوتعد.فلتنوروبرت!نز،!لو!ن

السنواتمنذتركتالتىللإعجابالمثيرةالفنيةالوثائق

الأمريكية.للجمهوريةالأولى

عامحتىام764عامومن.فرسايفىهودنولد

إلىوعادروما.فىالفرنسيةالأكاديميةفيدرسأم768



ىرها،ينىدهو024

غنيةطويلةفترةاستقرحيثام768عامفىباريس

.أم481عامحتىاستمرتالتىالمهنيةحياتهفيبالإنتاج

ساحرم(.6291-4871)هاري،!دليي

علىالقدرةلهكفنان،عالميةشهرةاكتسبب،أمريكي

أستطاعفقد.الموتمنوالنجاةالخطرةالمازقمنالهروب

أنهاتبدووسائلمنبسرعةنفسهيخلصأنهوديني

والأغلالالقيودوتضممنهاالتحررأوالهربضدتحصنه

الكلبشاتمنأزوأجوعشرةالسجينلمماقإلىتربطالتي

محكمةوالصناديقالسجونوزنزانات(الأيدي)قيود

بالمسامير.الغقق

خروجه،المشاهدينأنفالربهاتتعلقالتيلعبتهكانت

وقدالهواءإليهأومنهينفذلاالغلقمحكمخزانمنسليما

ليثيرمذهلةإعلاميةأعمالآهودينيأدىتماما.بالماءامتلأ

سترةداخليقيدوهبأنلهمسمحفمثلاالجماهير.اهتمام

رجليهمنويعلقوهحركتهمتعوقالتيالمجانينأوالمساجين

قليلةدقائقوفى،مرتفعمبنىمنمدلى،أسفلإلىورأسه

هودينىوأصبحويصئطليفا.نفسهيخلصأنأمكنه

فىأنيزعمونالذينالروحيينالوسطاءبنقدهمعروفا

نأيعتقدوكان.الموتىبأرواحالاتصالاستطاعتهم

أعمالهمعرضيعيدوكانالجمهور،يخدعونالوسطاء

وأصبح.مخادعيندجالينكانواأنهميبينأنمحاولأ

.أفلامعدةفينجماهوديني

إلىأسرتهوانتقلتبالمجر.بودابسقفىهودينيولد

وذلكالأمريكيةالمتحدةبالولاياتويسكونسنبولايةأبلق

فىولدأنهذلكبعدهودينيزعمثمطفلا،كانعندما

وايس.إيريكالحقيقىاسمهوكان.أب!ق

هودينروبرتيوجينجينمنالمسرحىاسمهوأخذ

منالقريبةالسنواتفيمشهورافرنسياساحراكانالذي

هذامنجعلذلكوبعد.الميلاديعشرالتاسعالقرن

له.شرعيااسماالالممم

)الكوتشينة(اللعبأوراقحيلبأداءمهنتههودينيبدأ

هروبهأعمالطورأنبعد،أم009عاموفي.متحففى

مسارحمنكثيرفىعروضايقدمأصئبما،المآزقمن

يقدمهالذيالعرضوكان.العالمأرجاءجميعفيالقمة

يعدكانلماوشروحاووضعاسحريةحيلايصورهوديني

روحيا.خداعا

الساحر.:أيضاانظر

بارون.(م91ء7-981)3للوردا،بليشاهور+

قبلالبريطانيةللحربيةوزيراأصبح،بريطانىديفونبورت

عضوأانتخابهتم.قصيرةبفترةالثانيةالعالميةالحرباندلاع

بمنطقة،ديفونبورتدائرةعنالبرلمانفىقومياتحرريا

في،للمواصلاتوزيراتعيينهتم.ام239عامفيديفون

المجلسفىثانويةوزاريةمناصبتوليهبعدام349عام

قدمللمواصلاتوزيراأصبحعندما.الماليةوفىالتجاري

بليشاوإضاءاتالمشاةعبورخطوطقانونمشروع

،المشاةعبورخطوطعلىضوئيةإشساراتوهيالتحذيرية

إجبارية.السياراتقيادةاختباراتجعلكما

للحربية،وزيراكان،ام3791049عاممن

لبريطانيا.الجويةالقوةوتقويةالجيشبتحديثبدأحيث

،مباشرةالثانيةالعالميةالحرببعدالقوميللتأمينوزيراكان

فيالبرلمانفيمقعدهخسرأنبعداستقالولكنه

.أم459عامالعامةالانتخابات

عامفيباروناوأصبح،لندنفىهوربليشاولد

.أم549

فيالشعراءأشهرمنوأحد.م(.ق8-6)5!راس

الشعرقصائددنظمهشهرةأكثركان.القديمةروما

الأغاني.تشبه،قصيرةقصائدمنمجموعةوهي،الغنائي

والجمالوالصداقة،الحبعنشخصيةقصائدبعضها

لوطنههوراسحبيوضحكانالاخروبعضها.الطهبيعى

القوميين.الأبطالعنوحكاياتأساطيربكتابته،ودينه

يسمىالعاميالشعرمننوعاأيضاهوراسكتب

مزحةالإنسانضعفمنتجعلوالتىالهجائيةالمقطوعات

شبهقصائدهومجموعةالهجاشانكتاباهكان.لطفة

كتب.شعرهأوائلمنالإلموداتتسمىالتيالغنائية

والشعرالحياةعنمنظومةخطاباتحياتهاخرفيهوراس

بعنوانمجموعتينكونتالخطاباتهذه،لأصدقائه

الرسائل.

باللاتينية،الكاملاسمهإيطاليا،جنوبيفيهوراسولد

علمه.فلاكوسهوريشوسكوينتوس(القديمةروماالغة

وأثينا.رومافيممتازاتعليماسابفا،رقيقاكانأنهرغم،والده

ماركوسبجيشوالتحقأثينافيدرأستههوراسترك

هزيمةبعدروما.فىالأهليةالحربخلالبروتسجونيوس

بعدهاروما،إلىهورأسرجع.مق42عامفىبروتس

رجلهناكوكانالشعر.يكتبوبدأمدنيا،موظفاأصبح

جعل،الفنونيرعىثرياكانميسيناس،جايوسيدعى

لذلكماديا؟لتدعمهأرضقطعةوأعطاه.لهصديقاهوراس

الشعر.كتابةفيوقتهيقضيحراهورأسأصبح

الرسالة.،الأدبيةالسخريةأيضا:ان!

فيالمحليةللحكومةتابعةإنجليزيةمقاطعةهورشام

السكنية.هورشاممدينةعلىتتمركز،سسكسوست
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فيريفيةالمقاطعةوهذه،نسمةا0037.0سكانهاعدد

والهندسة،الختلطةالزراعةصناعاتهاتشمل.الأولالمقام

.والطوبالصيدلانيةالمستحضراتوصناعة،الخفيفة

للعمل.لندنإلىهورشامسكانمنكثيريسافر

سسكس.:أيضاانظر

عازفم(.9891-091)4لمحلاديميرهورفيتز،

الكبار.العالمموسيقييمنواحداكانالمولد،روسيبيانو،

الخارقةالقوةبينيجمعالذي،الرائعلفنهشمهرةاكتعسب

مؤلفىأعمالالموسيقيةعروضهتمثل.بالتفاصيلوالاهتمام

والعشرين.عشرالتاسعالقرنينفى،الموسيقى

المبكرتدريبهوتلقىبروسيا،،كييففيهورفيتزولد

الأوروبيةالمدنفيبالعزفبدأ،أم529عاموفي،هناك

أولآهورفيتزقدم.الموسيقيةالفرققادةأشهرمعالرئيسية

وقد،ام289عامفيالمتحدةالولاياتفيموسيقياعرضا

عامفيمواطنيهامنوأصبحام،049عامفىبهاامشقر
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يأأم659عامإلىأم539عاممنهورفيتزيقدملم

منعدداقدمأم،659بعاموبدءا.موسيقيةعروض

منكثيرأثناءونالت،بمفردهفيهاعزف،الموسيقيةالحفلات

النقاد.

داخلفيالمنتجةالكيميائيةالموادأحدالهورصن

الكائنمنواحدجزءفيالهورمونوينتج.نباتأوحيوان

ولذلك.مختلفجزءفيتأثيرايحدثلكنه،الحي

أجزاءمختلفبينللاتصالكوسائلالهورموناتتستخدم

يساعدمماكيميائيةكمراسيلتعملوهي.الحيالكائن

.متآزرةبطريقةتعملانعلىالأجزاءهذه

!أ:تعنيإغريقيةكلمةمنهورمونكلمةاشتقتوقد

أوالبشرفيسواءالهورموناتوتتحكم.حركةفيتعمل

والنشوءالنمومثلالجسمنشاطاتفيالأخرىالحيوانات

منالعديد،الهورموناتفتنظم،النباتاتفىأماوالتكاثر.

وأالنوعإنتاجفيالحيالكائنفشلوإذاالنمو.مظاهر

لهتحدثفقد،الهورموناتمنالمضبوطةالكمية

يمكن،المثالسبيلفعلى.الموتربماأوخطرةاضطرابات

وأعمالقةظهورفيالهورموناتإنتاجفىخلليتسببأن

.والحيواناتالنباتاتفيأقزام

القاطعالأولالدليلالعلماءوجد،ام209عاموفي

اكتشف،العامنفسوفى.الهورموناتوجودعلى

بعضفيتحكمتالكيميائيةالمادةأنالبريطانيونالباحثون

تعرف،الوقتذلكومنذ.الهضمفيالداخلةالنشاطات

.الإنسانجسمينتجهاهورمونا03منأكثرعلىالعلماء

النسيجمنالهورموناتلاستخلاصطرقاأيضاطورواكما

الختبرات.فيلتصنيعهاوتقنياتالحي

الإنسانهورمونات

بوساطةالإنسانجسمفيالهورموناتمعظمتنتج

الغددوتضماللاقنوية.أوالصماءالغددتسمىأعضاء

النخامية،والغدةالكظر!ين،الغدتينالرئيسيةالصماء

والغدة،الجنسيةوالغدد،الأربعالدرقيةجنبوالغدد

الموجودالأصمبالنسيجهورموناتبضعةوتنتج.الدرقية

هذهوتشملأساسا.صماءغددالاتعتبرأعضاءفي

.الغدةانظر:.والبنكرياسالمعدةالاعضاء

يحملهالذيالدمفيالهورمونالصماءالغددوتفرز

هدفه،إلىالهورمونوصولوبعد.الجسمأنحاءكلإلى

لحدوثيؤديفإنهفيه،يؤثرالذيالنسيجأوالعضوأي

معينة.أفعال

ويمكنالجسموظائفمنالعديدالهورموناتوتنظم

هذهوتتضمنفيها.تتحكمالتيللوظائفتبعاتقسيمها

والنموالغذاءالجسمبهايستخدمالتيالطريقةالوظائف

تجاهالجسمفعلوردالدمتركيبوتنطموالتكاثروالجنس

ذاتها.الهورموناتفيوالتحكمالطوارئ

الأيض،خطواتمختلفتنظم.الأيفيةالهورمونات

ونسيجطاقةإلىالغذاءالجسميحولبهاالتيالعمليةأي

الدقيقةوالأمعاءللمعدةالأصمالنسيجيفرزفمثلا.حي

هذهوشحكم.الهاضمةالهورموناتمنعددا

الطعامتحولالتىالهضميةالعصاراتإفرازفيالهورمونات

بسيطة.موادإلى

الدملمجرىالمهضومالغذاءجزجاتدخولوبعد

خلايابوساطةاستخدامهافيأخرىهورموناتشحكم

والجلوكاجونالإنسولينهورمونيمنفكل.الجسم

المتاحةالسكركميةينظمانمثلا،،البنكرياسمنالمفرزين

السكراستخداممنالخلاياالإنسولينويمكنللخلايا.

قليلاللإنسولينالبنكرياسإفرازكانفإذا.بالدمالموجود

أما.السكريالداءيسمىخطيرامرضاينتجفإنهجدا،

إضافىسكرإنتاجعلىالكبدفيحثالجلوكاجونهورمون

.الدمفي

وثالثالتيروكسينهماهرمونينالدرقيةالغدةوتنتج

تستخدمالذيالمعدلفييتحكماناللذينالتيرونينيود

المفرطالإفرازويؤدي.الطاقةلإنتاجالغذاءالخلايافيه

،عديدةوعاطفيةحركيةاضواباتإلىالهورمونينلهذين

والششضوالنبض،العضليوالضعفالتهئمامتضمنة

يسببأنالإفرازهبوطشأنومن.الوزنوفقد،السري!ن

العقليةوالبلادة،الجسمحرارةانخفاضمثلأعراضا
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فإن،الطاقةإنتاجفيوبالتحكم.الوزنوازدياد،والحركية

فيالغذاءيستخدملهاالتيالويقةتنظمالهورموناتهذه

تكوينفيدوراتؤديفهىوعليهالجديد.النسيجبناء

الجسم.خلايابوساطةجديدةبروتينات

التيالطريقةفيأيضاأخرىهورموناتوتتحكما

وتعتبرجديد.نسيجبناءفيالغذاءالخلايابهاتستخدم

دعملالتيالهورموناتمجموعةالسكريةالقشرانجمات

)اسح!صرياتالكربوهيدراتأيضتنظيمفيأساسئا

العملياتتنظموهي.والبروتينات،والدهون(،والنشويات

إلىالمهضومةالبروتيناتالجسمبهايحولالتي

علىأ!ورموناتاهدهوتشتمل.ودهونكربوهيدرات

وتفرز.والكورتيزونوالكورتزولالقشريالستيرون

الخارجيالجزءأي،القشرةبواسطةالسكريةالقشرانيات

الذيالنمووهورمونالإنسولينويقوم.الك!يةالغدةمن

يأت!صنبتنظهيماالنخاميةللغدةالأماميالفصيفرزه

جديد.نسيج

بم!إثالغذاءاستحدامفيالنموهورمونويتحكم

!مبدلأأصدهن،ااستخدامعلىالخلايايحفزفمثلا،.أخرى

هذامما!ويعتبر.ا!دمافيالسرمنماحدإلىعالمستوى

سليمة.بطريقةيعملحتىللدماغضرورياالمستوى

منالجسمتنامىيتضمن.الجنسوهورموناتالنمو

أضغيراتامنمعقدةعمليةالنضجوحتىالطفولة

هذهتنطمفيالفعالالدورالهورموناتوتؤدي.الجسمانية

.التغيرات

فترةأثناءالعامالنموفيالنموهورمونويتحكم

الهورمونهذاإنتاجفيالخلليؤديأنويمكن.الطفولة

فيأماعملاقا.اوقزماالشخصيصبحأنإلىالطفولةأثناء

الحفاظمنمعينةأنسجةيمكنالنموهورمونفإن،البالغين

هورموناتتؤديكما.المضبوطينوتركيبهاحجمهاعلى

أدوارا،والتيروحصس!!الس!ضيةنياتوالقشرا،الإنسولين

عليه.والحفاظالنسيجنموفيرئيسية

!منة،51إلى11عمربدايةمن،السنصغارويدخل

وتتحكم.الجسمانيوالتغيرالسريعالنمومنفترةفي

والتيالفترةهذهأثناءيحدثالذيالتناميفيالهورمونات

.البلوغتسمى

يأ)الوطاء(،المهادتحتيقوم،البلوغفترةبدايةوعند

إفرازبزيادة،النخاميةالغدةمنالقريبالدماغمنالجزء

!صو!ص!ؤ.زرا!ةالقندموج!إطلاقهورمون

ويحث،النخاميةالغدةمنالأماميالفصعلىالهورمون

منبههورمون-للقندالموجهةالهورموناتإفرازعلىالغدة

،الهورموناتهذهوتعملاللوتيني.والهورمونالجريب

فىالخصي-(الجنسية)الغددالقندأعضاءعلى،بالتالي

تأثيرتحتالقندأعضاءوتنمو.الإناثفيوالمبايضالذكور

إفرازفيوتبدأاللوتينيوالهورمونالجريبمنبههورمون

هورموناتوتتضمن.الجنسهورموناتمنكبيرةكميات

التيوالأندروستيرون،التستوستيرون،الذكريةالجن!

الأنثويةالجنسهورموناتوتتضمن.الأندروجيناتتسمى

،الأستراديولويعتبر.والأستروجينات،البروجستيرون

كما.أهميةالامشروجيناتأكثروالأستيرون،والأستريول

بعضأيضاوالنساءالرجالشيال!ظريةالعددقشرةتفرر

.الاندروجيناتخاصةالحنحمر،هورمونات

تحدثالتيالمدهشةالتغيراتالجنسهورموناتوتنضمأ

فىالسريعالفردنموإطلاقعلىتساعدفهي.أجملوغاأثناء

النمو.هذابوقفتقومالب!وغنهايةوعند،والوزنالطول

الذكريةالجنسيةنضئالاعضاءالأندروجيناتوتحفز

مثلللذكورةالثانويةالصحفاتونموالذكريوالسلوك

الأنوثةهورموناتأما.الذقنوشعرالأجشالصوت

الجنسأعضاءتناميلاكتمالفتؤدي()الأستروجينات

.الأنثويالجنسيالسلوكتظهرأنهاكما،الأنثىأسدى

الثانويةالصفاتتناميتحفزفإنها،ذلكعنفضلاو

وفي.العريضةوالأردافالممتلئةالأثداءامثل،الألثوية

والهورم!ونالجريبمنبههورمونيعمل،المرأةجسم

ضبطعلىمعاوالأ!متروجيناتوالبروجستيروناللوتيني

أيضاالبروجستيرونوينظم.الحيض.الظر:الحيضدورة

للحمل.اللازمةالعمليات

علىالمسليمالدميحتوي.الدمتكوينهورمونات

وإذا،العديدةالكيميائيةالموادمنمحددةمستويات

جدا،منخفضةأوجداعاليةالموادهذهمستوياتأصبحت

الجسم.ضررفيتتسببفإنها

يبقىأنلضمانمعاالهورموناتمنالعديدوتعمل

هورمونمنكلويقوم.عاديةحدودضمنالدمتكوين

من،الكالسيتونينوالدرقيةجنبالغدةمنالدريقات

ويتحكم.الدمفيالكالسيوممستوىبتنظيما،الدرقيةالغدة

كميةفيأيضابالباراثوورمونالمعروفالدريقاتهورمون

وهي،المعدنيةالقشرانياتوتتحكم.الدمفيالفوسفات

الغدةقشرةمنتفرزالتيالهورموناتمنمجموعة

ويعتبر.الدمفيوالماءالأملاحلينالتوازنفي،الك!ية

أهمية.المعدنيةالقشرانياتأكثرالالدوستيرونهورمون

هورمونأيضايسمىوالذيالفازوبرسين،هورمونوينظم

الوطاءوينتجها.الدمفيالماءمستوى،البولإدرارمضاد

النخامية.الغدةمنالخلفيالفصمنويطلقيحزنلكنه

وأالرعبأوالغضبأثناءتفرز.الإجهادهورمونات

الكظريةالغدد(الداخلي)الجزءنخاعويفرز.الأذى
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المواد،هذهوتقومالنورأدرينالين.والأدرينالينهورمون

يزيدفمثلاالإجهاد.لمقابلةالجسمبتهيئة،الأدرينالينخاصة

فيطاقةإلىالطعامتحويلويسرعالنبضالأدرينالين

مساعدةعلىأيضاالسكريةالقشرانياتوتعمل.العضلات

الإجهاد.معالتكيفعلىالجسم

تؤثرالصماء.الغددمنالمفرزةالتحكمهورمونات

منبههورمونوتشمل،الأخرىالهورموناتإنتاجعلى

النخاميةالغدةوهورموناتاللوتينيوالهورمونالجريب

الغدةتفرزكماالقند.أعضاءإفرازاتتنظمالتيالأمامية

وهورمونالدرقيةالغدةمحفزهورمونألاماميةالنخامية

الدرقيةالغدةمحفزهورمونويحفزالكظر.قشرموجه

ويحفز.التيروكسينهورمونإفرازعلىالدرقيةالغدة

محدثاالكظريةالغدةقشرةأممظر،اقشرموجههورمون

والقشرانياتالسكريةالقشرانياتإفرازاتفيزيادة

الك!ية.الجنعم!وهورموناتالمعدنية

ذاتهاالأماميةالنخاميةالغدةإفرازاتتنظيمويتم

الهورموناتالموادهذهوتسمىالوطاء،ينتجهابهورمونات

إفرازفيفيتسببالقندموجهإطلاقهورمونأما.ا!لطلقة

وتحفز.اللوتينيوالهورمونالجريبمنبههورمون

موجهلإفرازالنخاميةالغددالأخرىالمطلقةالهورمونات

الدرقية.الغدةوهورمونالنمووهورمونالكظرقشر

وهو،البرولاكتينفيأيضاالوطاءهورموناتوتتحك!ا

تأثيراتوأحد.الأماميةالنخاميةللغدةآخرهورمون

.الحاضناتالأمهاتلدىاللبنإنتاجتحفيزهوالبرولاكتين

من،الدماغمنجزءايكونالذيأ!طاء،اويتكون

تربطالمطلقةالهورموناتفإنوهكذا.عصبينسيج

متناسقة.تحكموحدةفيللجسموالصماءالعصبيةالأجضة

فيتغيرأتحدوثعندالإحساسبأعضاءالمعلوماتوتجمع

العصبي.الجهازخلالمنالدماغإلىتوصلهاوالتي،البيئة

الوطاءفإن،هورمونيةامعتجابةالتغيراتهذهالمستدعتفإذا

النخامية.الغددمنالمناسبةالإفرازاتيطلق

لأوسيتوسيناالبشرفيتتضمن.أخرىهورمونات

فييؤثرانوكلاهماالارتخاء(،)هورمونوالريلاكسين

الفازوبريسينمثلوتنئالأوسيتوسينالوضحقعملية

الخلفية.النخاميةالغدةفيويفرزويخزنالوطاء،بواسطة

هورمونويوسع.الريلاكسينهورمونالمبيضانوينتج

يتركخلالهمنالذيالممروهو،الولادةقناةالريلاكسين

انقباضالأوسيتوس!نهورمونويحدث.أمهجسمالطفل

هورمونويحفز.الولادةطلقأثناءالرحمعضلات

.الثديمناللبنإفرازأيضاالأومميتولممين

الأماميالفصمنالملانيةالخلايامحفزهورمونويفرز

فىالملانيةالخلايامحفزهورمونوينظم.النخاميةللغدة

الصباغكمية،والزواحف،والأسماك،البرمائياتبعض

الإنسانفيالهورمونهذاووظيفةالجلد.فيالملونةوالمادة

.الانحتىمفهومةغير

الأخرىالحيواناتهورمونات

معظمإفرازفيمإلثديياتالأخرىالفقارياتتتشابه

الكيميائياتهذهوتعتبر.الإنسانيفرزهاالتيالهورمونات

.الإنسانلهورموناتوتأثيرهاتركيبهافيتقريبامطابقة

هورموناتعلىيتعرفواأنالعلماءبمقدورفإنولهذا

.الأخرىبالفقارياتالخاصيةتلكبدراسةالإنسان

الحيواناتبهذهالمفرزةالهورموناتالأطباءويستخدم

منكافيةكمياتأجسامهملاتنتجالذينالمرضىلعلاج

المرضىالناسملايينيستخدمفمثلا،.معينةهورمونات

والغنم.الماشيةمنالمأخوذالإنسولينبالسكر

بعضهايؤدي،هورموناتأيضااللافقارياتولدى

الهورموناتتتحكمفمثلاوالنشوء.النموفيمهمادورا

الحشراتبعضبهاتمرالتيالتغيراتمنصعلسلةفي

عنالكثيرالعلماءولايعلمنموها.أثناءوالفراشعاتكالنمل

فيمثيلتهاعنيعرفونكمااللافقارياتهورمونات

.الفقاريات

النباتيةالهورمونات

نشطةالأجزاءفيأساصعاالنباتيةتنئالهورمونات

الهورموناتهذهوتؤثر.والسيقانالجذورقمممثلالنمو،

ثلاثةويوجدالنمو.منظماتغالباتسمىكماالنموفي

وهي:،النباتيةالهورموناتمنرثيسيةأنواع

.الجبرلينات3-،السيتوكينينات-2،الأكسينات-أ

أجزاءمختلفعلىمتعددةآثاراتسبب.الأكسينات

استطالةالأكسيناتتزيدوالجذور،السيقانففي.النبات

علىالأكسيناتتؤثرالخلايا،استطالةوبتحفيزالخلايا.

الجاذبيةعنوبعيداالضوءنحوالساقلهاتميلالتىالطريقة

التيالعمليةفيأيضاالأكسيناتتتحكمكما.الأرضية

بمنعذلكتفعللكنهاالأرضيةالجاذبيةنحوالجذوربهاتميل

الخلايا.امشطالة

المفرزةالأكسيناتتمنع،النباتاتمنالعديدوفي

ولهذا،.السفلىأجراعمانموالساققمةعمدالموجودبالبرعم

الجانبيةالفروعهذهومثل.الجانبيةالفروعنموتبطئفهي

فيلنموهالنباتيحتاجهاطاقةتستهلكأنبمقدورها

وتمئالثمرةنموأيضاالأكسيناتوتحفز.والقوةالطول

.النباتعنالتساقطمنوالأورأقالثمرة

فيالخلويالانقسامفيتتحكم.السيتوكينينات

النمو،منظماتمنغيرهامعتعم!!أنهاويبدو.النباتات

فيمهمادوراالسيتوكينيناتوتؤدي.الأكسيناتخاصة
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حذور،خالأيا!متصبحالتيالصغيرالنباتخلاياتحديد

وه!شذا...أوراقستصئحلاياالتيوالخلايا

نموها.زيادةعلىالنباتاتمنالعديدتحفز.الجبرلينات

متقزمةالنباتاتجعلت،التجاربفياستخدامهاوعند

علىأيضاالجبريليناتوتساعد.بسرعةتستطي!!اسميقان

وبراعمبذورتمكنكما.معينةنباتاتفيالإزهارتنظيم

الكمونبعدأضموافيوعا!منالأنواعمنالعديد

(.النشاطعدبممنطويلة)فترات

أضموامنظماتلعفروتشمل.الاخرىالنمومنظمات

حمضويعرقلوالإثيلين.الأبسيسيك،حمض،الأخرى

يمفمأو.أحصمونايحفزوبذا،النباتنموالأبسيسيك

نفئالثمرة.،أخرىأشياءب!تمنالإثيل!ت،

الهورموناتتعملكيف

مجموعت!تإلىالإنسانهورموناتأغلبتقسيميمكن

المجموعت!تإحدىوتسمى،ال!جمميائىشتركيبهاتبعا

الجنسهورموناتمنتتكونوالتي،الأستيرويدات

أضانيةاالمجموعةأما.ال!ظريةالغدةقشرةوهورمونات

يأ،الأمينيةالأحماضأشكالبعضعلىفتحتوي

للبروت!ت.البنائيةالوحدات

يم!ضهللهورمونأسكيميائياأضرحجباأنالعلماءيعتقدو

أسمتهدشة.اخلاياهفىموجودةبمستقبلاتالاتحادمن

أمحملياتافىتغيراالمستقب!!معالهورموناتحادويحدث

نأالمحتملمنأضعيراهذافإن،وبالتالي.للخليةالكيميائية

أصمإنأطخليةالكيميائيةالنشاطاتمئاتمنأممثيرايحور

الخليةنشاطفيالتغيراتهذهوتسببكلها.يكن

منالعديدويعتقد.معينةلويقةتتصرفأنالمستهدفة

يعالجودالذين)الأطباءالصماءالغدداختصاصيى

الأ!عتيرويديةالهورموناتأن(الهورمونيةاباتالاض!إ

الخليةنواةتدخلوبعدئذبالمستقبلاتتصئمتصلة

نشاطعلىالنواةفي،الهورمونويؤثر.المستهدفة

المعلوماتعلىتحتويالتيالدقيقةالوحداتأي،المورثات

ثية.الورا

انتيأعورموناتاأنالصماءالغدداختصاصيوويعتقد

معتتحدربما،الأمينيةالأحماضألعماسهافييدخل

يغيروقد.الهدفأطخليةالحارجيالغشاءعلىالمستقبلات

معينةلموادسامحا،الخليةغشاءتركيبمنالاتحادهذا

تالنشاطالموادهذهوتغيرتركها.أوالخليةبدخول

،أخرىحالاتفيالاتحادأنويبدوللخلايا.الكيميائية

تسمىمادةتكوينلسببالإنزيماتنشاطعلىيؤثر

،المادةهذهوتغيرالحلقى.الفوسفاتأحاديالأدينوزين

للخلية.الكيميائيةالنشاطات،بالتالي

المصنعةالهورمونات

علماءتمكنالعشرينأغرنامنالأردعينياتامنذ

فيعديدةهورموناتتضيعمنالحيويةالكيمياء

الهورموناتكلكانت،الوقتذلكوحتى.الختبرات

قليلةكمياتبوتوجدالنباتاتأوالحيواناتمنتستخلص

تصنيعزادوقد.الحيالنسيجفيناتأ!ورموامنحدا

.البشريللاستخدامأ!ورموناتاتوعيرشيكشيراالهورمون

هورموناتفيهابما،المصنعةالهورموناتوبعض

قاملكنطبيعيا.المفرزةالهورموناتمعتتطابة!،الإنسان

الهورموناتمنللعديدال!جميائيصيبا!لتغييرأ!لماءا

المصنعةالهورموناتوأكثر.فعاليةأ!ضرص!صنحتىا!صنعة

خاصة-السكريةوالقشرانيات،الأ!سسيناتاهياستخداما

النمو،وهورمونات،الجنممىوهورمونات،أحصرتيزونا

ولايعرف.الهورموناتكلتصنيعا،يم!شر.والإنسوأصين

نأحينفيبعضها،فيكاملاأحصيميائياالتركيبالعلماء

استخدامهاويعوقجدامعقدأخرىهورموناتتر!جب

أخصميع.افيكبيرنطاقعلى

الهورموناتاستخدامات

الهورموناتالأطباءيستخدم.الطبيةالاستخدامات

ولايمكن.هورمونيةنقائصيعانونالذينأوأسكعلاجفي

لهورمونمناسبامدداينتجأنالحالةهذهبمث!!مريف!لحسما

منالشخصالهورمونيالعلاجويم!شصثر.أأرواحد

ولا.المتنوعةالأمراضأعراضمناعدجداعلىالتغلب

يتحكمإنما،الأمراضهذهيشفيأنالعلاجهذالمثليمكن

.فقصأفيها

والبولأديسونمرضالهورموننقصأمراضوتشم!!

،أديسونانظر:.الخاطيةوالوذمةأضفهةاأجوالةواالسكري

الدرقية.الغدة؟السكريالبولمرض،

لهاليسوالتي،المعينةالحالاتبعضتعالجأنويمكن

.بالهورموناتأيضا،الهورمونيةأضقائصبامباشمرةعلاقة

التيالربو،وأزمات،المفاصلأ!هاباالحالاتهذهوتشم!!

ال!ضرتيزون.هورمونالأطباءمنالىضيرلهايصف

لتغيرالهورموناتتعطىأنيم!ش،ذلكعلىوعلاوة

على،الحملمنعحبوبوتحتويما.بطريقةالجسموظيفة

وبتناول.مصنعةمؤنثةجنسيةهورموناتعلى،المثال!مبيل

الذيالهورمونيالتوازنالمرأةلدىيتغيرالهورموناتهذه

الإباضةالتغييرهذاويوقف!،الحيضدورةفييتحكم

مستبعدا.الحملحدوثيجع!!وبذاأجيض(ا)إنتاج

المزارعونيستخدم.الزراعيةالاستخدامات

بغية،الأكسيناتخاصة،المصنعةأضباتاهورمونات

معالجةوعند.المحصولمنمحتلفةتنويعاتعلىالحصول



تعطيفإنهابالأكسيناتوالطماطمالخيارمثلمعينةنباتات

الأكسيناتأيضاالمزارعونيرشكمابذور.بدونثمارا

الحصاد.قبلالأشجارعنالثمارتساقطلمنعالتفاحعلى

كمبيداتالأكسيناتتعمل،ذلكعلىوعلاوة

الأكسينيسبب،عاليةبتركيزاترشهافعند.للحشائش

فيها،متحكمغيربطريقةالأورأقعريضةالحشائشنمو

سريعا.تموتفإنهاثمومن

استخدامحولالأبحاثمنالكثيراجريوقد

،الدولبعضففي.الحيوانيالإنتاجفيالهورمونات

وقد.الماشيةفىالسمنةلحفزمعينةأستروجيناتتستخدم

للنمو،المحفزةالهورموناتهذهأحداستعمالأوقف

.إي.)ديالإستيلبيسترولإيثيلثنائيباسموالمعروف

فيالسرطانبتناميعلاقةلهوجدتعندماوذلكإس(

.اللإنسان

لينرينالأدا

ويدستيرلأا

النباتأكسين

الإنسوفي

البروجسترون

ينندحلاالبرومشا

لبمكرياسا

المهادتحت

التستوسترود

الموسوعةفىعملةذاتلات

السخاميةالعدةالدرقيةالغدةتضخم

لقزماالحرلين

الكورتيزودالحصية

الحيويةالكيمياءءواالد

لمبيضاقلعملاا

المرضرالدرقيةجبالعدة

المموالدرقيةالغدة

الأستروجينهرمونالكظريةالغدة

زنجية.أمريكيةوممثلةمغنية(.-أم19)7.ليئا،هورن

الرقيقة.الدندنةإلىالدمدمةمنيمتدصوتيانمطاابتكرت

ممثلةأولوكانت،نيويوركمدينةفيهورنولدت

فيسينمائيستوديومعالأجلطويلعقداتوقعسوداء

توبسهوالدوقفيلمفىلهاظهورأولكانهوديوود.

أغنيتهاغنتأنإلىبالاهتمامتحظلمولكنهاأم(،)389

أم(.)439الاسمنفسيحملفيلمفيعاصفجو

كماأم(،)579جامايكامنهاالأفلاممنعددامثلت

أم(.)163حياتهاسيرةكتبت

فىحققتهلماتقديرامسينجرنميداليةهورنتسلمت

الفن.ميدان

أوبرانجمة(.-م391)4ماريلين،هورن

الندي:الصوتينكلاأداءعلىبقدرتهاأشتصت،أمريكية

الذي،العريضالصوقيمداهالهاوأتاح.والنديالمتوسط

أنواعغناءمعا،والرنانةالندية،الموسيقيتينالنغمتينسضمن

النغمةبنوعأيضاهورنعرفتالأدوار.منمألوفةغير

المنخفض.صوتهابهايتصفالتيالعميقة

245هورني،كارين

علىالمؤلفةالأوبرافيلأدائهامشهورةهورنأصبحت

النغماتعلىيؤكدالذي،الإيطاليكالتوالبيلنمط

أوبراليةأدوارفيبالغناءهورنقامت.الفنيةوالمهارةالجميلة

فينبنزومثل:موسيقيونمؤلفونكتبهاالنمطهذأعلى

روسيني.وجوستشينو،دونيزيتيجيتانو،بيلليني

ظهورأولكانببنسلفانيا.برادفورد،فيهورنولدت

نقابةمعالمقايضةالعروسفىام549عاملهاأوبرالي

أوبرامعدورمافىمرةأولهورنغنت.أنجلوسلوسأوبرا

.أم079عامالمتروبوليتان

مجموعةمنمعدنالهورنبدندخام.ظمالهورفبلئد،

أنواعأكثروهوالصخور.تكونالتيالصلبةالمعادن

معادنوهي،السليكاتمنوالأمفيبولشيوعا.الأمفيبول

الموجودينوالأكسجينالسليكونمنالغالبفىتتكون

فيالهورنبلندويوجد.الأرضيةالقشرةمنمكانكلفي

انظر:.المتحولةوالصخورالناريةالصخورمنكثير

الصخور.

البنيإلىالغامقالأخضرمنالهورنبلند،لونويتراوح

فيالهورنبلنداتمعظموتوجدالأسود،أوالداكن

يكونبعضهالكنالمنشور.شكللهالامعةبلورات

جميعوتحتوي.الشكلمنتظمةغيرصغيرةبلورات

والحديدوالكالسيومالألومنيومعلىالهورنبلندات

يوجدكما.والأكسجينالسليكونإلىإضافةوالمغنسيوم

وتختلفمنها.الكثيرفيوالتيتانيوموالصوديومالبوتالحميوم

يكونفمثلا،.الكيميائيتركيبهافيكثيراالهورنبلندات

والحديد.بالصوديومغنياهاستينجسيتالمسمىالنوع

كثيرعلىتسشيرماكيتالمسمىالاخرالنوعويحتوي

.الألومنيوممن

نفسيةمحللةأم(.529-)1885كارين،هورلي

لاعتراضهاالأولالمقامفيمعروفةأصبحتالمولد.ألمانية

سيجموندالنمساويالطبيبوضعهاالتيايلأهميةعلى

.الإنسانلنفسيةتوضيحهفىالأحياءعلمعلىفرويد

علىالغالبفييتصرفونالناسبأنتؤمنهورنيكانت

لأسبابوليس،اجتماعيةلأسبابذاكأوالنحوهذا

بيولوجية.

عنفرويدآراءالتحديد،وجهعلىهورنيانتقدت

يشعرنالنسوة"كلإنفرويديقولالنساء.مميكولوجيا

نأعلىهورنيتوافقهلم!.الرجالمنشأناأقلبأنهنبالغريزة

ترحلاولكنها،الإحساسبهذايشعرنالنساءمنكثيرا

الذيهوالمجتمعأنحجتهاوكانت.الغريزةإلىالسبب

بالدونية.الإحساسالنساءيعلم
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علىوحصلت،هامبورجفيداليلزنكارينولدت

عامفير.أم139عامفيبرل!تجامعةمنالطبيةدرجتها

فيساعدتحيثالمتحدةالولاياتإلىانتقلتأم329

،أم419عامفيالنفسيللتحليلالأمريكيالمعهدتكوين

اشئيسيةأ!اأعماتشمل.وفاتهاحتىلهعميداوعملت

الذاتيالتحليلأم(،)37!زماننافىالعصابيةالشخصية

أم(.49)ءالداخليةعراعاتنام(،491)2

منتجة.(م7391-0681)ليآ،هورئيمان

الحديثالمسرحإنشاءفيساعدت،ثريةمسرحوصاحبة

بشراءقامت،أم409عاموفيوأيرلندا.بريطانيافي

إيجاربعقدوقدمته،بدبلنآبيشارعفيقديممسرح

فيهوأنشأت.الأيرلنديللمسرحالقوميةأطجمعيةمجاني

آبى.انظر:.آليمسرحالجمعية

وافتتاحبناءهورنيمانأعادت،أم809عاموفي

لمسرحالأولاأضموذخاكانالذيبمانشستر،،جيتيمسرح

مسرحياتعدةفيهتقدمكانتحيثبريطانيا،فيالذخائر

منأصواهذاشيأحشأناهوحصماالواحدالموسمافي

أخرجت،أم219و8091عاميبينو.المسارح

منأممثيراتتضمن،مسرحية003منأكثرللمسرح

الحديثة.المسرحيات

فيأضدنفىهورنيمانفريدري!صاإليزابيثآنيولدت

كانتر.أصشايامزارخأصحابمنمشهورةعائلة

.أعوامخمسةلمدةييتسو.بالأيرلنديللشاعرس!صتيرة

م(.5891-5981)نبريالسيرا،هوروكس

العالميت!تالحربينفيخدمعسكريوكاتببريطانيجندي

وتعلمالهند،في،براني!جتهوروكسولد.والثانيةالأولى

الحربأثناءوبلجيكافرنسافيحارب.أبينجهامبمدرسة

التييةالعس!الحملةفيبارزدورلهوكان،الأولىالعالمية

حارب.أم919عامرو!ميافيالبلشفيالنظامضدشعنت

عامفيالثانيةالعالميةالحربفيإفريقياشعماليفي

فرنسا.لشماليالحلفاءغزوفيدورلهوكان،أم449

اكبريطانيال!حتلالقواتهوروكصقادأم489عاموفي

المارشاليةعصاأسذويوالمرشدالدليلكانألمانيا.في

عامإلىأم949عاممناللورداتمجلسفيالسوداء

بإعدادقامومؤرخا،عسكرياكاتبالكونهولظرا.أم663

،المشهورةالفيالقدعضعنالكتبمنمعلسلةومراحعة

أم(.069)حافلةحياة!تبكما

)1!ضمراباتالعقليةالأمراض،الاكتئابانظر:.الهوس

اسقلى(.اواطرضاررماعا)كيميائيةالدماغالوحداسة(بم

نزوةمقاومةفيالمت!صرالفش!طهوالسرقة!س

المسرقةبهوسالمصابونالأشخاصويقومالأشياء.سرقة

دونباسرقةيقومونوهمإليها.يحتاجونلاأشمياءبسرقة

ضعتادة.بصفةبذلكويقومون،ذلكسببيدركواأن

سرقةقبلبالقلقمتزايدشعورمنالأشخاصاهؤلاءويعاني

وأالعملهذاارتكابهمأثناءبالارتياحويشعرونالأشياء،

.بعده

علاماتإحدىالسرقةهوسأسفسانيوناالأطباءويعتبر

نفسيةباضطرالاتمصحوبايكونزقد،العقلىالمرض

التياللاواعيةاشغباتعنالسرقةهولريست!وقد.أخرى

المرضىهؤلاءبعضويتمنىآخر.إنىشحصمنتختلف!

يعاقبوا.وأنعليهميقمضأدواعيةلابصهمورة

حواليتعدادهمويبلغإفريقيا.عربس!ضانأقدمالهوسا

فيمهماوممياسياثقافياتجمعاويشكلون.نسمةملاي!تسبعة

يدينونالهوساومعظمأضيجر.اجنوبيرليجيرياشسماني

بناؤهاتمللهوسامستوطناتأولأنالمحتم!ومن.الإسلامبا

وبحلول.الميلادي!تعشرالثانيأوعشرالحادياتحرراخلاأ!

مدنمنالعديدإقامةتمت،ا!يا،ديعشرالرالغأصقرنا

ثموزاريا،وسكوتو،وكاتسينا،كانومدنفيهابماالهوسا،

مهمة.تحاريةكزمراالمدنهذهأصبحت

أ!و!عااولاياتعلىالصنغيإمبراطورية!ميوت

عشغي،ان!:.الميلاديعشرالسادسالقرنأعواممعظما

وخ!ل.ثانيةمرةالمشقلاأ!االولاياتهذهنالتثم.دولة

هذهشاركتالميلاديينعشرأصامنواالسالكلشرالقرن!ت

نطاقعلىوالفضةالذهبتجارةفيالمستقلةالولايات

الفولانيالشعبقادأصا!ععشر،االقرنأوائلوفي.واسع

متمردوقامثم.أضقليدييناالولاياتزعماءضدثورةالمسلم

،الولاياتمنالعديدبغزوالمسلمونوالفولانيالهوسا

الفولاليون.ان!:الفولانى-الهوساإمبراطوريةوأنشأوا

التاسعالقرنأواخرفينيجيرياالإنجليزاممتعمرذلكبعد

الهوسالإمبراطوريةالخاضعةالمناطقولكن،الميلاديعشر

نيجيريانالتثمأنحائها.معظمفيمستقلةظلتفولاني-

الهوساوقبائلالوقتذلكومنذ،أم069عاماستقلالها

النيجيرية.السياسةفيرئيسيادوراتلعب

نيجيريا.النيجر؟:أيضاانظر

العسكريةاوحداتمنوحطةفيجنودالهوساردون

فيالخفيصالهنغاريالفرسانسلاحطريقةعلىالأوروبية

بالبنادقيتسلحونوكانوا.الميلاديعشرالخامسالقرن

الهوساريونوكان.بالمسدساتوأحياناأحسيوفواأ!مغيرةا

عاليةقبعةتشململونةلامعةنظاميةبزاتيرتدون
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فضفاضارداءوكذلك،قلبقتسمىالشكلأسطوانية

وقد.الدولمانيسمىالكتفينعلىيوحأكمامبلاخارجئا

ا!شخدمهمامنأولألمجريونكانالذين،الهوساريونوصل

.نابليونعهدفينفوذهمقمةإلىعشر،الخامسالقرنفي

بسببشهرتهماكتسبواقدالهوساريينأنبالذكروجدير

انحسرتماسرعانولكن،القتالفيوإقدامهمجرأتهم

أم(.191189)4الأولىالعالميةالحرببعدشهرتهم

وأ،القديمالعهدمنهوشئثتابسفرسدر.،هوشع

هذا.إسرائيلبنيمننبيا!ممعلىمممي،اليهوديالإنجيل

مملكةشماليهوشئفيالنبيواجباتفييبحثالكتاب

وأالثلاثينياتإلى.مق745عامنحومنإسرائيل

اضطرابفترةوهي.القرننفسمنالميلادقبلالعشرينيات

منكثيراالنبيهذاشمهدأحداثها.فيمشكوكشديد

يعبدونالناسمنكثيركان.وقتلهمالملوكخلعأحداث

خيانةالعبادةهذهمثليعتبرهوشعجعلمما،الوثنيينآلهة

تقع.معوفكارثةبأنوحذرهم،للرب

فيتنامي،ثوريقائدأم(.0918969)مئههوشي

وفاته.حتىأم549عاممنالشماليةفيتنامرئاسعةتولى

هزمتعندماالشهرةنال

عامالفرنسيالاحتلالقواته

الرئيسوأجبرتم4591

علىنيكسونالأمريكي

من8بدءاقواتهسحب

نأبعدأم969يونيو

.كبيرةخسائربهالحقت

هوح!صمةأرسلتوقد

منه.شىهوخصمجاتفيالشيوعية

العشرين،القرنومشينيات

كانواالذينالجنوبيةفيتنامفىالثوارلمساعدةقوات

وبعث.هناكللشيوعيةالمعاديةبالحكومةالإطاحةيحاولون

نجولمساندةأمريكيةبقواتكنيديجونالأمري!صالرئيس

مساعدةهوأتباعواصلوقد.الجنوبيةفيتنامرئيسديمدن

الشيوعيةالقواتظفرتام759عامفي.وفاتهبعدالثوار

الجنوبية.فيتنامعلىبالسيوة

وأصبح،فيتناموسطفيتانهفاننجوينفيهوولد

الشيوعيالحزبتأسيسفيساعد.أم029عامشيوعيا

رئيسأضانيةاالعالميةالحربانتهاءقبيلوأصبح،الفرنسي

الفرنسي.الح!صمعارضتفيتناميةحكومة

وقواتالفرنسيةالقواتبينام469عامأعتالأنشب

هزمأنوبعدمنهالفيتبالمممتعرفكانتالتيهو

إلىفيتنامالدوليالمؤتمرقسم،أم459عامالفرنسيون

الشمالية.لفيتنامرئيساهووأصبح،دولتين

كانتمنههوشيمدينة.ملىيئةمئه،هولقي

كما،فيتنامفيمدينةأكبروهيسايجونقبلمنتسمى

سكانهاعددرائد.تجاريصناعيمركزأنها

فيتنامفىمنههوشيمدينةوتقع.نسمة3لأ046،ء..

والدلتا.الجنوبيالصينوبحرالميكونجنهردلتابينالجنوبية

هوشيمدينةإلىمنتجاتهاوترسل،خصبةزراعيةأرض

لشحنها.منه

وسطالأشجارتحفهاالتيالعريضةالشوارعوتجمل

منسكانهومعظمشولونوحيمنههوشيمدينة

التيجدا،الحديثةبالمبانىمنههوشيمدينةوتمتاز.الصينيين

الطابعذات،القديمةالكثيرةالمدينةمناز!معتتناقض

مدينةوجامعةالاستعمار.فترةخلالوالفرنسيالصيني

وفي.فيتنامفيالعاليللتعليممؤسعمةأكبرهيمنههوشي

الذينالفيتناميوناستخدمالميلاديعشرالثامنالقرن

آنذاكتسمىكانتالتي-المدينةالشمالمنهاجروا

نهردلتافييزرعالذيالأرزشمحنلإعادة-سايجون

عامسايجونعلىالفرنسيوناممتولىوقد.الميكونج

إداريةوعاصمة،حربيةقاعدةإلىوحولوها،أم186

الصينيةالهندمنجزءوهى،الصينكوشينلمستعمرتهم

الفرنسية.

فرنساعناستقلالهاعلىالصمينيةالهندحصملتوقد

المستحمرةمنالفيتناميةالأجزاءوقسمت،أم!54عامفي

.الجنوبفىوالأخرىالشمالفيإحداهمادولتينإلى

الجنوبية.فيتنامعاصمةسايجونوأصبحت

فيتنامحربخلالهائلا،ازدهاراسايجونازدهرت

الجنودمنآلافبهاوتمركزام،5791-759

فراراالكثيرونإليهاونزح،والأمريكيينالجنوبييينالفيتناميين

الري!.فيالحربمن

الجنوبيينالفيتناميينالشماليونالفيتناميونوهزم

أخرىمرةالبلادالشماليونووحد.الحربفيوالأمريكيين

هوشيمدينةإلىسايجونامعموكيروا،أم769عامفي

له.تكريمامنه

الهند،فيالبنغالفيلصعهوظىنهردهر.هو!ئهلي،

إلىليصلالجانجنهربهايجريالتيالقنواتأحدوهو

فيتسيرالتيالروافدأحدهوهوغلىونهر.البنغالخليج

اتجاهإلىتحولالرئيسيالتياراتجاهلأنالجفافنحوطريقها

الجنوباتجاهفيهوغلىنهرويجري.الشرقإلىميلاأكثر

تبحرأنالكبيرةللسفنويمكن.كم042بنحوتقدرلمسافة
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جارد!.جيه،فرهو842

تبعدالتيكلكتاإلىتصلالمنئحتىاتجاهفيالنهرفي

البحر.عنكمأ38

.البنغالأيضا:ان!

عملأم(.729-)5918إدجار.جيههوفر،

لمدةالمتحدةللولاياتالفيدراليالتحقيقاتلمكتبرئيسا

حتىأم429عاممنالمنص!هذاهوفرشغلعاما.48

منشاحداالفيدراليأخحقيقاتامكتبهوفرجعل.وفاته

تقصيل!شو.العالمشيأغانونافرضوكالاتأبرز

منال!ضيرأثار،وفاتهبعدالكونجرسأجراهالذيالحقائق

تصرفاته.بعضعنالأ!شلة

فيالحالىباسمهارتبطالذي،التحقيقاتمكتبكان

!و!رأصئعسدمامنظموغيربالفسادمليئاأم،ء39عام

بإصلاخهوفرقام.لهرئيسا

بتعيينوذلك،الوكالة

أساسعلىالأشخاص

علىوترقيتهم،كفاءتهم

وقام،أدائهمحسنأمعاس

ملفأضخمبإنشاء

الأصابلبصماتتسجيلى

معملاأنشأكما،العالمفي

هوفر.إدجارجون.للتدريبوأكاديميةجأئيا،

فيمشهوراهوفرأصبح

منالفيدراليالتحقيقاتمكتبتمكنعندما،الثلاثينيات

خلالأيضاالمكتبتمكنكما،معروفينمجرمينأثراقتفاء

منوبعدهاأم(1459)939الثانيةالعالميةالحرب

الأجنبية.أضجسساشبكاتمنالعديدسحهت

التشريعيةالهيئةمحققوكشفأم،759عاموفي

مراتلسلطههوفراستخدامسوءعن)الكونجرس(أ!لياا

رضىكسبهوفرحاول،المثالمسبيلوعلى.عديدة

معارضيهم،بعضفضالكنبجمعهالرؤمعاءمنالعديد

المدنيةالحقوقعلىالتعديأيضا،عهدهفيتمكما

مة.الح!ص!ميالمماتمنتقديمنللكثيرين

وتخرج،سيديواششطهنفيهوفرإدجارجونولد

،أم179عامفيواشعنطنجورجبجامعةالحقوقكليةفي

.المتحدةالولاياتفيالعدلبإدارةوالتحق

ال!سمنتيةالسدودأع!منواحدهوفر!عد.سلىهو!ر،

أضهرالأسودالواديفىالسدهذايقع.العالمفى

منجزءوهو.المتحدةبالولاياتبأريزونا،كولورادو،

ووحدةسد،إقامةالمشروعيشملالجلمود.واديمشروع

بضبطويقوم،خزانوإقامةالطاقةلتوليدهيدروكهربائية

منكبيرةمساحةيزودكماكولورادو،نهرفيضانات

والقدرةالريومياهالمحليةبالمياهالأطلسيغربيجنوب

الكهربائية.

وتهبط.م937وطولهم221هوفرسدارتفاعيبلغ

إلىتصلأندونالسدداخلطابقا44يعادلماالمصاعد

منأكثرعلىويحتوي.م002أصسداسمكويبلغ.قاعدته

ال!سمنت.من3م000/03603

أكبرمنواحدةوهىالسد،خزانتش!ص!!ميدولحيرة

نحوطولهايبلغ.العالمفيعيةالاصمخإالمائيةالأجساما

نحوالخزانويحجزأم،08وعمقهاأحصم،85

الماء.من3كم000.003207.36

لإقامةماسةالحاجةكانتالعشرينأغرنابدايةوفي

تسببالفيضاناتكانتحيثسولورادو؟نهرعلىسد

الملوكي.والواديممافيرديبالوواديفىالخسائرمنال!صثير

كانتالمحاصيلولكن،مكثفةبصورةالحواجزلناءتم

المنطقةاحتياجاتتغطيولا،المياهتنحفضعندماتموت

.الريمياهم!

واديمشروعالكونجرسأجاز،أم289عامفيو

عليهوأطلقم3691عامفيأسمدابناءاكتم!الجلمود.

هوفر.هربرتللرئيستكريماهوفرلممداسم

ام(.649-)1874كلاركهربرتهوفر،

عاممنالمتحدةللولاياترئيساكانأمريكيدولةرجل

وقتفىالأبيضالبيتدخلأم.339عامإلىم9291

توليهوبعد،المتحدةالولاياتفيعظيماقتصاديرخاء

وبدأالماليةالأوراقسعوقانهارأشمهربسبعةالمنصب

العظيم.الاقتصاديالكساد

بأيوا،،برانشوستفيهوفرولد.المبكرةحياته

أغسطس01في،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

.ام98ءعام!شانفوردجامعةفيتخرج.أم874

المسؤولالمهندسهوفرأصبح،ام898عاموفي

أوقفت.المناجملأعمالالصينيالإمبراطوريللمكت!

عامفيالملاكمينثورةبعدالمكتبهذاالصينيةالحكومة

الملاكمين.ثورةان!:لندنإلىهوفروذهب،أم009

الهندسيةشمركتههوفرأسس،أم809عاموفي

به.الخاصة

هوفرتولىحينام(.أ-339)929رئاستهفترة

الأولالعاموفى.ضعفقدالاقتصادكاناشئاسة

الكساد.وبدأ،أم929أكتوبرانهيارحدثلرئاممته

.تدهورهألاقتصادواصل،للتداخلهوفرحماسورغم

أمريكيمليون21منأكثركان،أم329عاموبحلول

منالكثيرالمصعابوفشلوأقفلت.العملعنعاطلين



924نزها،هوفمان

لعدمبيوتهمالناسمنالآلافوفقد،المصارف

منكبيرعددهناككان.الرهنصكوكدفعالمشطاعتهم

عليهااطلقالأكواخمنمجموعاتفييعيع!العائلات

هوفرفيلز.سخرية

الفيدراليةالحكومةلمملطةاستخدامهوفرقرروقد

وبناء،م3291عاموفي.الاقتصاديالضغطمنللتقليل

منالدولةتمكنعديدةقوانينالكونجرسأقر،طلبهعلى

الائتمانيةالقروضوتقديم،التجارةأعمالفيالمساعدة

والمزأرين.البيوتلملاك

المتحدةالولاياتهوفروجهالخارجيةالشؤونفي

قامتم،3191عاموفي.الأخرىالدولمعللتعاون

عصبةلدىالصينواعترضتمنغوليابغزواليابانيةالقوات

بأيتعترفلنالمتحدةالولاياتأنهوفروأعلن،الأم

برييان-كيلوجسلاممعاهدةخرقنتيجةضمهايتمأراض

الدولية.

ترشيحالجمهوريونأعاد.أم329عامانتخابات

فرأنكلينالديمقراطيونرشحأم329عامفيللرئاسةهوفر

رئيساروزفلتانتخابوتم.نيويوركحاكمروزفلتد.

للدولة.

ترأس،الرئاسةمنصبتركهبعد.سابقدولةرجل

أميناأورئيساوعمل،الحكوميةالمفوضياتمنالعديدهوفر

والخيرية.العلميةالتعليميةالمؤسساتمنلعدد

التسعينفيوهوام469أكتوبر02فيهوفرتوفي

.نيويوركمدينةفيعمرهمن

العظيم.الكساد:أيضاانظر

)1776أماديوستيودورإرنست،هوفمان

بمواقفالخياليةالأحداثمزجألمانيأم(.كاتب822-

الرومانسيةبينالخلاقمزجهاثرولقد.اليوميةالحياةمن

بودلير.وشارلبوآلانإدجارفيوالواقعية

قصصكتابفيهوفمانقصصبعضجمعتوقد

)1816الليلومقطوعاتام(8اوه)1814خيالية

الشيطانأكاسيررواياتهوشملتام(،817و

ميرتومكاتحياةفىاراءأم(،181-816)5

إسكوداريفتاةروايتهوكانتام(،811-182)9

البوليسية.القصةبدأية

المعروفةوهيبألمانيا،كينيجسبيرجفيهوفمانولد

ورسامامؤلفاكانوقد.السوفييتيةكالينجرادباسمالان

وقائداللأوبراومخرجاوموسيقاراوملحناكاريكاتيريا

.وركستراللأ

أوفنباخجاكأوبراإلهاممصعدروأعمالهحياتهكانت

.هوفمانحكاياتباسمالمعروفة

أمريكيممثل.(-م91)37دستن،هوفمان

تتطلبالتيالعاديةغيرالأدوارفيالماهرةبعروضهمشهور

جائزةهوفماننال.والمسرحالسينمافيخاصةمقدرة

كرامرفيلمفيدورهعنممثلأحسنبوصفهالأكاديمية

المطررجلفيلمفيدورهوعنام()979كرامرضد

أم(.)889

التمثيلودرس،أنجلوسلوسفيهوفماندلممتنولد

نيويوركمدينةإلىام589عاموانتقلبا!مادينا،مسرحفي

فيظهورهأولوكان.مسرحياتعدةفيظهرحيث

شهرتهنالأم(.)679يتكشفالنمرفيلمفيالسينما

الحريجفيلمفيمرتبكجامعيخريجدورلت!ثيلهالأولى

فيلمفيهنديكشافدورهوفمانلعبأم(.)679

الأمريكيالغربأفلامأحدالكبير،القصيرالرجل

الكوميديعنلينيفيلمفيالبطولةبدورقامام(.)079

فيوظهر،أم749عامواسعاجدد!أثارالذيممابروسليني

ام(.)769الرئيسرجالكل:السياسيالإثارةفيلم

الفيلمفىامرأةشخصيةيتقمصرجلدورهوفمانوأدى

هوفمانأفلامتشملأم(.)829تولسي:الكوميدي

وكلابأم(.)969الليلمنتمفبقرراعي:الأخرى

أم(،)719قشمن

ورجل)73!أم(،وبابيون

ام(،)769الماراثون

أم(،)789جادووقت

عاد.م(91)87وعشتار

عامالمسرحإلىهوفمان

فىبالبطولةليقومام849

الدراماعرضإعادة

بائعموت:الأمريكية

هوفماندسقثناءموضعوكانمتجول

مسرحيةفيالمرابياليهوديالتاجرشيلوكدورمثلشديد.

عامىفيونيويوركبلندنالبندقيةتاجرشكسبيروديم

.أمو.989199

أصير9!ان0(م6691-0881)هائز،هوفمان

عملهأثرولقد.التجريديبرسمهاشتهرالمولد.ألماني

التجريديبالفنالنهوضفيعظيماتأثيراومدرسكفنان

الثانيةالعالميةالحرببعدسيماولا،المتحدةالولاياتفي

الفنيةبالحركاتملفاهوفمانكانأم(.49ء-1)939

وقد.والفاوفيةوالتأثيريةالتكعيبيةمثل،سبقتهالتيالحديثة

بالحيويةلوحاتهوتتميز.أعمالهفيمنهاعخاصراستخدم

والأسطح،بسرعةتتحركالتيوالخطوط،المتألقةوالألوان

هوفماننصيحةوكانت.الأحيانبعضفيجدأالسميكة



درجيرا،نجفناهو025

أست!ضينافيوالجذبالدفععناصرإلىالانتباههيلتلامذته

عمله.تميزالتيوهي،الفني

بألمانيا،نورمبرجمنبالقر!فيسنبرجفيهوفمانولد

وافتئمدرسة.م0391عامألمتحدةاالولاياتفيواستقر

.م3491عامنيويوركمدينةفيللفن

كاتبم(.9591-5291)جيرارد،هوفنانج

شهرةنال.وخطيبوموسيقاروفنانبريطانيفكاهي

ورسومهاللوسيقىأعيادالمرحةالفكاهيةبمقطوعتهعظيمة

فيالكوميديةالجوانبتصورأضياال!!اريكاتيرية

المومميقى.

سن!ت،بفهتبلندنكستراالأورفيهوفنانجعزف

المضح!!الأوضاعاتصورالساخرةرسومهمنوالكثير

عملهم.أثناءالأوركسترالعازفي

طفولتهخلاللريطانيافيواستقرألمانيافيهوفنانجولد

أطفنهورفيومدرسةجيتهايمدرسةفيتعليمهوتلقى

أصتوبااأسةآعلىيعزفطوالاسنواتهوفنانجوظل،لندنفي

.لندنأوركسترافيال!صرى

مو!يقىمؤلف(.أم119)ألنهولمحهاليس،

وأصلهأسلافهتع!صسالتيبأعمالهأصئمعروفاأمريكي

هوفهانيسقام.اكشرقيةبالمو!ميقىواهتمامهالأرمني

الأعمالاهذهأجيةوغا.عمل002منأكثربتأليف

وقد.دقيقة02منأق!!منهاالواحدةتستغرتإذ،قصيرة

كونشيرتو.15منوأكثر!ميمفونية35حواليكتب

صوتيةومو!ميقى،الغرفةموسعيقىأيضاألفكما

بثراءهوفهانيسمومعيقىوتشتهرالمنفرد.للجيانووموسحيقى

الماهرواستخدامها،الإيقاعيةورقتها،التوافقيةنغماتها

الموسيقية.الالاتأنغاملتوزدغ

التقليديةالأرمنيةالأغنياتهوفهانيسدمجولقد

عامأرقمالأرمنىالموسيقياللحنفي،الرقصوموسيقى

وأطلق.الأحرىمؤأغاتهفيأيضادمجهاكما.أم449

اسمامثل،أرمنيةأسماءمحيمفونياتهمنعدةعلى

12رقممعيمفونيتهعلىأطلقهالذيتشميادزين

فارونافيالهندبموسيقىاهتمامهويظهرأم(.079)

وهيأم(،)679وشمبالا،وتريةثلاثيةوهيأم(،)739

تأثيرسماعويمكن.والأوركستراأمممانالالةكونشيرتو

الخشبيةالمطبوعاتعلىفانتازيةفياليابانيةالمو!يقى

موسيقيةآلةوهي،الزيلفونالةمنم(،691)5نيةاليابط

علىلالضربعليهاويعزف،الخشبيةالقضبانمنمؤلفة

الأوركسترا.منصغيرتينخشبيت!تبمطرقتينالقضبانهذه

الضخماللحوتشرلطعلىمسجلةأصواتاامعتعملكما

الحيتاناللهخلقوقدباسممقطوعة!يالظهرمحدب

للأوركسترا.ووضعها(م0791)الفمخمة

ماساشومسيتس.بولاية،سومرفيلفيهوفهانيسولد

تشاكماكجيان.هوفهانيسألنالحاملاسمهوكان

-091)5فيليكس،بويجني-هوفيت

بعدالعاجساحللجمهوريةرئيسأولأم(.399

رئيسوبوصفه.أم069عامفيفرنساعناستقلاأ!ا

الفصائلمنالكثيرتوحيدعلىساعدفقدالحمهورية

فرنسامعوثيقةبعلاقاتاحتفظكما.أتحص!إافيأ!رقيةا

ساحلحمهوريةوحصلت.أخرىغرليةأوروبيةودول

وتحق.الدولتلكمنكبيراقتصاديعونعلىأمحاجا

الحصولمنالعاجساح!!تم!ضت،بويجنيهوشيتقيادة

منوبالرغمكبير.اقتصاديوتقدمسياسىامشقرارعلى

الثمانينياتأوائلفيالتدهورفيالاقتصادبدأفقدهذا،

العقد.أواخرفيعمي!ترحصدفترةودخل

منالقريبةياموسوكروفيبويجنيهوفيتولد

لسنواتالطبيمارسوأخذ.أحاجاساح!!فيدمبوكرو

منتصففيالسياسةميدانيدخ!!أنقبلعديدة

عاميبينالفرنسيةالحكومةفيخدمت!.الأرلعينياتا

وأقطاراالعاجساحلعاونكما.أم965و4591

علىالحصمولفيالفرنسيالح!صمتحتأخرىإشريقية

استقلالها.

أصبحأستراليسياسى(.-أم29)9بوب،هوك

مأ199إلى8291منالفترةفيأجاأسترالوزراءرئيسا

أسفرتوقدبأمشراليا.النقابيةالحركةفيطويلتاريخبعد

فوزهعنأم099مارسفيجرتالتيالانتخابات

علىالرابعةللمرةالعمالحزبعنالوزراءرثيسبمنصمب

العملحزبأعضاءاختارأم،199عاموفي.التوالي

ثم،منوأصئ!،الحزبلزعامةأ!وكبديلاكينتجدول

.أم299عامالنيابيةالحياةهوكاعتزل.للوزراح!رئيسا

التوصلبمحاولةللوزراء،رئيساعملههوكبدأوقد

الأعمالرجالبينلإجماعالتوص!!بمعني،وطسيةلمصالحة

علىيتعينالذيالمسارحول،أطهنيةاوالنقابات،والحكومة

يسلكه.أنالأستراليالاقتصاد

علىالأمعتراليالاقتصادبناءفيأمعلوبهأقامكذلك

أطلقالتي،الرسميةالاتفاقياتمنسلسلةتبنيأساس

مإلمجلسإليهاتوصلوالتي،المعاهداتاس!اعليها

ضابطاالاتفاقياتهذهمثلتقدو.للنقاباتالأ!شرالي

الحصولإلىترميكانتالتي،النقاباتلمطالبحقيقيا

الاقتصادية.الضائقةفتراتخلالالأجورافيزيادةعلى



251هوكزبيري

الثمانينياتوخلال

أزمةهوكحكومةواجهت

نأبعد،شديدةاقتصادية

الأستراليةالديونزادت

،الصادراتتراجعبسبب

.الاقتراضمعدلاتوتزايد

الرئيسيةالسمةوكانت

لحكومةالاقتصاديةللسياصعة

.هوكبوبإجراءاتإزالةهي،هوك

الأسترالية،للصناعةالحماية

لحركتها.المقيدةاللوايهحمنالصغيرةالصناعاتوتخليص

عاموفي.حريةأكثرعالميةتحارةلخلقهوكسمعى

زعماءبدعوتهوذلك،شخصيةمبادرةاتخذأم989

اقتصادية،منظمةتكوينلمناقشةأمشراليا،فيللالتقاء،العالم

حكومتهحثكما،الهادئالمحيطودولآمميويةدولأتضما

وخاصة،الخارجيةالشؤونمسائلفيمصالحةبأدوارللقيام

المبادراتهذهكمبوديا.لمشكلإتحللإيجاداسمعيفي

العلاقاتمنمناخظلفيحدثت،الخارجيةالشؤونفي

،المتحدةبالولاياتأسترالياتربطكانتالتي،المستمرة

آسيا.شرقجنوبودول،واليابانأوروبا،غربودول

مدينةفىهوكليجيمسروبرتولد.حياتهبداية

القساوسةلاحدابنوهوأستراليا،بجنوب،بوردرتاون

وعمره،الأسعترالىالعمللحزبانضمثم،البروتستانت

القانونفيعلميةدرجاتعلىحصلوقد.مشة17

بجامعةودرسالغربيةأسترالياجامعةمنوألاقتصاد،

فيالدراسيةرودسمنحةنالأنبعد،الإنجليزيةأكسفورد

وأصئمحاميا.أم9هوه1531عاميبينالواقعةالفترة

عامفيالعماليةالنقاباتلمجلسممثلاباحثا،وضابطاقضائيا

منالفترةفيالمجلسلهذارئيساأصبحوأخيرا.أم589

.م0891سبتمبر03وحتىأم079ينايرمنالأول

على،لقدراتهصيتهذاعالمجلسلهذارئالممتهفترةوخلال

وحلها.الصناعيةالنزاعاتإنهاء

العمللحزبرئيساهوكانتخابتمذلك،بعد

المنصبهذافيوا!متمر،أم739يوليوفيالأ!مترالي

مشوات.خمسطوال

عامالأستراليالنوابمجلسفينائباانتخبثم

الانتخابيةوالدائرة،بملبورنالعاملةللفئةممثلاام089

العماللحزبالبرلمانيالزعيمهوكأصبحذلكبعدبويلز.

نفسهاليوموفي.أم839فبرايرمنالثامنفى،الأسترالي

إجراءإلىفريزر،مالكولمالسابقالوزراءرئيسدعا

!وكوأصئ،الانتخاباتفريزروخسرالعامةالانتخابات

ليا.أسترالوزراءرئيسا

تجاربعالمام(.07-3ا)635روبرتهوك،

فيصاغهاوالتىالانالمقبولةالمرونةنظريةوضع،بريطاني

جسمأياستطالةإنهو:القانونهذاونص.هوكقانون

الجسم.هذالهايتعرضالتيالقوةمعطردياتتناسب

عنالقوةزادتوإذامرنا.الجسمدامماالقانونوينطق

هوكوبنى.دائمةبصورةيتغيرالجسمشكلفإنالمرونةحد

عاكستلسكوبوهو،الأولالجريجوريالتلسكوب

.النباتخلاياهوكاكتشفالمجهروباستخدام.بدائي

انظر:.العكسىالتربيعقانونهوكحددذلكإلىوإضافة

حركةبينالتشابهلأوجههوكاكتشافأدىوقدالفوء.

توازنزنبركتطويرإلىالرقاصوحركةيهتزالذيالزنبرك

.الساعاتحركةفيللتحكم

تركماوكثيرا،متنوعةبموضوعاتشغوفاهوككان

الجاذبيةقانوننواحىبعضأدركوقد.منتهيةعيرتجارب

تنقصهكانتهوكأنغير،نيوتنإسحقالسيرقبل

النظرية.لإثباتوالمثابرةالرياضيةالمهارات

الخلية.:أيضاانظر

.روبرت،هوكانظر:.قالون،هوك

.(لسطح)انبالياا:نظرا0فىوهوكا

هورافبأمشراليا،ويلز،ساوثنيوفينهرهوفىليري

جولبرن.تجاهلأعلىيتحركالذي،وولوندليهوالرئيعه!

وهورسميابهالمعروفباسمهإليهيشارالنهرولكن

مصبعندونيبيانكولونويالتقاءنقطةعندهوكزبيري

سيدني.شمالبروكينخليجفيالنهر

الرئيسيالمصدرهوكزبيريبنهرالمحيطةالمنطقةكانت

ويلز.ساوثلنيوالأولىالسنواتخلالالحبوبلزراعة

خليجإلىسيدنيمنالبضائعبنقلتقومالسفنوكانت

عاموفي.هوكزبيرينهرلأعالىبالإبحارتقومثم،بروكن

باسمالنهربتسمية،فيليبآرثرالحاكمقامأم،978

الحاكمأرسل،أم497عاموفي.هوكزبيريالبارون

وعندما.المنطقةإلىمستوطنينجروسفرانسيسالعسكري

الموجودةالمستوطناتبزيارةماكووريلاشلانالحاكمقام

هناككانأم،081عامفىهوكزبيرينهربمنطقة

هؤلاءوكانالأنحاء.هذهفييسكنونشخصا2و938

هيلزجرينناحيةفيأشجارهاقطعتممناطقيقطون

نهرعلىتقعالتيوهيوندسور(.الآن)تسمى

ديسمبرمنالسادسوفي.نيبياننهروعلى،هوكزبيري

التيالخمص!المدنبتسميةماكويريقامأم081عام

هىالمدنوهذه.ماكويريمدنباسمالانتسمى



درهوا،كسهو522

،تاونوبتوكاسلريغ،وريتشموند،وندسور،

فيأسسهاالتيالمديخةماكويريسمىوقد.ويلبرفورس

مدينةتشبهلأنهاوندسور،مقاطعةباسمهيلزجرينمنطقة

بتسميةقامكمابإنجلترا.بركشايرفىتقعالتيوندسور

بإنجلتراسريفيتايمز،أبونريتشمونداسمعلىريتشموند

وقد.الموقعلجماليتميزالمكانينكلابأنلإحساسهنتيجة

كاسلريغ.فيكونتللوردتكريماكاسلريغاسمأطلق

رئيسوهو،بتويليامباسمتيمناتاونبتاسعموأطلق

أطلقوأخيراويلز.ساوثنيوأسه!الذيالبريطانيالوزراء

أنحاءإسةمعرقائدفورسويليامباسمتيمناويلبرفورساسم

ية.لعبودا

لمستوطناتمتتاليةبزياراتماكويريقاموعندما

بناءاممتكمالعلىألمحليينالسكاناستحثهوكزبيري

فيفيتزجيرالدمسترعلىبتوزئحصةقاموقد.المدن

الأخيرهذايقومأنبشرطبوندسور،سكويرجريتمنطقة

واسمالفندقهذاومازال.هناكصغيرفندقببناء

.هناكموجودينرمزينماكويريمما

العيشعلىمعتادينالمنطقةتلكفيالفلاحونوكان

نأبيدالأشجار.قلفمنمصنوعةصغيرةأكواخفي

مدنهفيوبنائهاالمنازلتلكنقلعلىأصرماكويري

الألواحأوالطوبمنمبنيةتكونأنشريطةالجديدة

وأسقفالطوبمنمدفأةولهاالمرةهذهالخشبية

اتخاذعلىالمستوطنينماكويريشجعوقد.متداخلة

المتتاليةهوكزبيرينهرفيضاناتمنلحمايتهمملاجئ

مدنهفيبناهاالتيالمنازلمنلهممعينةحصصبتقديم

ولقيهوكزبيريسكانمنكثيرقاسىوقد.الجديدة

عامفيالعاليةالفيضاناتأثناءفىحتفهمبعضهم

المستوطنينمنالعديدرفضفقدذلكورغم.أم608

علىلهمآمنةملاجئبتوفيرماكويريعرضا!شغلال

الأرضية.المرتفعات

العاليةللأراضيالتحركرفضواالذينهؤلاءلقيولقد

المعاناةمنالكثيرالمنخفضةالأراضيفيالبقاءعلىوأصروا

الفترةفيوقعتالتيالشديدةالثلاثةالفيضاناتأثناءفي

.أم781إلى6811من

مخرجأم(.779-1)698هوارد،هوعس

لمماعد.المثيرةالحركةبأفلامعرفشعهيرأمريكى

تسمىالإيقاعصريعةكوميدياعم!!فيأيضاهوكس

منتسخرالتيوهيالأطوار،غرابةكوميديا

غيرالسلوكوذاتالأطوارغريبةالثريةالشخصيات

تناولافيلمانهوكسأفلاموأأشهرومن.المألوف

أحدهماأم(-189ا19)4الأولىالعالميةالحرب

طيارمغامراتيصوروفيهأم(039)الفجردورية

سيرجنتالاخروالفيلم.الحربفيالمقاتلاتإحدى

أمريكيلجنديالحقيقيةالقصةيرويم(1491)يورك

أبطالأكثرمنأصئواحدايوركسيألفينيدعى

وشجاعة.إقداماالحرب

الأمريكىالغربأفلاممنالعديدبإخراجحعرهوقام

برافوريووفيلمأم(،)489الاحمرافهرفيلمفيهابما

الوجهذوالمؤثرةالدراميةتحفتهأصبحتوقدأم(.)959

هوليوودانتجتهاالتيالأفلامأشهرأحدأم()329المشوه

(أم)469الطويلالنعاسوفيلمه.العصاباتحربعن

الخبرينأنشطةعنإخراجهتمماأشضلمنواحدايعد

السري!ت.

هيهوكسقدمهاالتينجاحاأعوميديااأفلاموأكثر

فتاةأم(؟)389الطفلتربيةأم(بم)349العشرينالقرن

أم(.49)0الجمعة

بالولاياتإنديانابولايةجوشنمدينةفيهوكص!ولد

ككاتبأم189عامالسينماصناعةدحلوقد،المتحدة

لهفيلمأولباخراجقامأفلامعدةصورأنوبعدومحرر.

نحوهوكصأخرخ!وقدأم(.)269المجدإلىالطريقوهو

فيلما.04

.(م6371-1661)نيكولاس،كسمورهو

الكنائسمنالعديدبتصميمقام،إنجليزيمعماريمهندس

عامالكبيرلندنحريقفىدمرتالتيتلكمنبدلأ

المسيح،كنيسة:الكنسيةتصميماتهوتتضمن.م1666

جورجولممانوولنوثماريوسانت!مبايتلفيلدز

هاوردقلعةمقابربتصميمأيضاقامكما.وبلومزبري

بجامعةأولسولزوكليةكوينكليةمنوأجزاءويوركشاير

.أكسفورد

بنوتنجهامشاير.راجنالببلدةهوكسمورولد

فيزياءعالم(.-ام)429وليمستيفنهوكئج،

مجالفياكتشافاتأهبميعدماإلىالتوصلفي!ن!ية

النسبيةأينشتاينالبرتالفيزياءعالمابتدعأنمسذ،الجاذبية

.أم519عامالجاذبيةعنالحديثةالنويةأي،العامة

نأترىالتىالنظريةتأييدإلىهوكنجنظريةتذهب

لمشةبليون02أوبلايين01قبلحدثتالكوننشأة

علم.،الكونياتان!:.عظيمبانفجار

يعرفبماالخاصةنظرياتههوكئإلىوترححمهرة

الفضاء،فيمرئيةغيرأجساموهيالسوداء،بالثقوب

الهروبالضموءعلىحتىيستحيلهائلةجدبقوةذات

فيهوكئبهجالاستعانوقد.الأسودالثقبانظر:منها.
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الثقبأنعلىليبرهنالكمميكانيكايسمىالفيزياء

ويختفي.ينفجرأنإلىوإشعاعاتذراتيطلقالأسود،

الجذبوقوةالكمميكانيكابينالجمععلىالانيعملكما

انظر:.الكونوبناءمنشألتفسيرسعياواحدةنظريةفي

الكم.ميكانيكا

علىوحصلبإنجلتراأكسفوردفيهوكنجولد

أكسفورد،جامعةمنأم629عامفىالعلومبكالوريوس

عامكمبردججامعةمنالدكتوراهشهادةعلىحصلثم

وهورياضياتأمعتاذمنصبشغلحيثام،669

نيوتن.إسحقالسيريشغلهكانالذيالمنصب

تصلبمنوهوكئيعانيالستينياتأوائلومنذ

الجهازيصيبمنه،شفاءلاعضالداءوهو.جانبيعضلي

لاأنهكما،الحركةعلىقادرغيرحالياوهو.العصبي

مثبتكمبيوترجهازخلالمنإلاالتخاطبيستطيع

.النقالبكرسيه

عازفأولأم(.969-091)4كولمانهوكئز،

النغمةوضعتهوقدالجاز.موسيقىفيمهمساكسفون

فيالأداءفيالمذهلةوبراعتهيصدرهاالتيالكاملةالعالية

فترةفيالموسيقيةالالةهذهعازفيعلىالمؤثرينأكثرمرتبة

العشرين.أغرنامنوالأربعينياتالثلاثينيات

بولاية،جوزيفسانتمدينةفىهوكنزولد

طوربلغوعندما،الأمريكيةالمتحدةبالولايات،ميسوري

مومحيقىفرقإحدىمعنيويوركمدينةإلىذهبالمراهقة

ماميالبلوزفرقةمغنيالمجموعةهذهأفرادمنوكانالجاز

حتىأم239منالفترةفىعالميةشهرةهوكنزحاز

فلتشرأوركستراضمنعملهأثناءوذلكم3491

دولفيأيضماواسعةعالميةشعبيةنالوقد.هندرسون

أخرىمرةوعاد،أم439عامأوروباإلىانتقلثم،أخرى

بإعدادهوكنزقاموقد.أم939عامالمتحدةالولاياتإلى

عامفيوالروحالجسدأغنيةتوزيعفيهأعادتسجيل

نسبةأعلىالتسجيلهذاحققوقدمنفرد.بأداءام939

عاموبعدهوكنز.قدمهماأفضليعدأنهكما،مبيعات

وقامصغيرةمومميقيةمجموعاتهوكنزقادأم049

حفلاتسلسلةفيالجازفرقةفيهاتصحبهبجولات

السيمفونية.الأوركسترا

ذاعإنجليزيفنان(.أم-)379ديميدهوكئي،

البارزةرسوماتهبفضل،الشرينالقرنستينياتفيصيته

فيالأولأثرههوكنيأحدثوقد.التقليديةغيرالجريئة

لوحاتوهي،الإنجليزيةالبوبفنلحركةكرائدالفنعالم

فيالحياةأسلوبتأثيرتعكصوهيكبرىرشةتسمىلهوكنيلوحة

منالكبيرةوالمساحات.الإنجليريالمنادهذاعلىأجفورنياكاحنوبى

هوكي.أسلوبتميزالتيممطالارزةالألواد

يدمتناولفيالموجودةالأشسياءمختلفبهاتلصقمرسومة

.الفنان

العالممستوىعلىبريطانىفنانأشمهرهوكنىأصبح

السيرةوتغلب،واقعىرسامجوهرهفيوهو،زمانهفى

إنه.أصدقائهوحياةبحياتهتتصلوهى،فنهعلىالذاتية

التصويرمثلفنونامايستعملوكثيرا.المواهبمتعددفنان

أوائلمنهوكنيوأصبح.لوحاتهتكوينفىالفوتوغرافي

فيالكامنةالفنيةالقدراتووظفوااكتشفواالذينالفنانين

ويشتهر،الفاكسيميلىآلاتمثل،الحديثةالتكنولوجيا

الفوتوغرافية.بصورهأيضاهوكني

استلهموقد،أنجلوسلوسإلىام639عامانتقل

ومناخهاالزرقاءكاليفورنياجنوبيسماءمنلوحاتهمعظم

وأساليبالسباحةبحماماتالمولعينوسكانهاالمشمس

فيلوحاتهوتبرز.والسعادةالمتعةعنالباحثةالحياة

منكبيرةمساحاتاستخدامفيالمميزةسمتهكاليفورنيا

.البارزةالألوان

أنحاءفيوالمعارضالأروقةفيهوكنيصورعرضت

صمم،العشرينالقرنوثمانينياتسبعينياتوفي.العالم

لشركةأعدهمابينهامن،وسينمائيةمسرحيةمشاهد

لموزارتالسحريالنايأوبراتنتجوهيبورنجلايند

الفاجر.تقدمسترافنسكيوأوبرا

يسمىحياتهعنفيلمفيظهرام،749عاموفي

كتبعدةفيأيضاهوكنينشاطويتجلى،كبرىرشة

بقلمه.الذاتيةسيرتهعن
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الغربية،يوركشايرمقاطعةفيبرادفوردفيهوكنيولد

لرادفوردب!طيةوالتحقأيضا،لرادفوردفيتعليمهوتلقى

.لندنفيللفنالملكيةوالكلية،للفن

فيببومصم!امر!(.م9481-0761)يهوعوط

هوكوسايألدعوقد.الخشبيةبالقوالبالمطبوعةأطرسعوم

مستخدماالحفرومطبوعاتاللوحاتمنهائلةأعدادا

شهرتهأ!سبابأعظمأنغير،متعددةوموضوعاتأساليب

هيروشيجيضارعوهو.الطبيعيةللمناظرنقوشههي

أ!رناخلالالطهبيعيةللمناظريابانيفنانأشهرباعتباره

واسعةطائفةهوكوسايأبدعوقد.الميلاديعشرالتاسيع

أشهرهاوصأم.83وه1823عاميبينالحفرأعمالمن

نقاطمريشاهدحمافوحيلجملمناظرضصتالتيتلك

عنه.تبعدأومنهتقتربمختلفة

حاليا(،)طوكيوإيدو،فيهوكوسايكاتسوشيكاولد

رائد.يابانيفنانهورشسونشوكاتسوكاوابالتعليموتعهده

أعمالهمعظماأنجزولكنه،طوي!!فنيعمرولهوحصساي

ويؤكد.الطميعجةالماظررس!فيمهاراتهتوصحلهوكوسايلوحة

رأاعتادوقد.للحطوطالاررالامشحداماشحرفيهوكوسايأسلو!

الأحص!.واانسيوالأررثاعلىألوالهمييقتصر

إلا،شعبيةتلقىكانتأعمالهومبنن.الستينبعدالبارزة

خمسينياتوفيفقيرا.حياتهمعظمقضىهوكوسايأن

بعضعرضتوفاتهوبعد،الميلاديعشرالتاسعالقرن

أخرب.افيمحفوراته

لهذهكان،الميلاديعشرالتاسعأغرناأواخروفي

جيمسومنهمالغربفنانيبعضعلىتأثيرهاالمحفورات

وهنريجوخ،فانوفنسنتجوجوين،وبوأويستلر،.أ.م

أ!تريك.توأ!زديمما

كليستخدمفريقيلعبها،ومثيرةسريعةأمحبةا!كي

فىلتدخلالكرةضربلمحاولةعصا،أعضائهمنواحد

النساءتلعبالأقطاربعضوفي.الحصمالفريرتمرمى

لعبةتعدالهوكيأنغير،الرجالمنأ!سثرالهوكيوالبنات

الأقطار.أغلبشيللرحالمحببة

ملعبعلىالفريقانيتنافس.ومعداتهالهوكىملعب

ياردة001وطوله،صناعيلشمبمغطىأوممهدعشبي

خطوطعدةوهناكم(.5)5ياردة06وعرضهم(،19)

عبريمروهو،المرمىخطشهناكأجزاء.إلىالملعبتقسم

واميعقوسوهناك.الملعبنهايتيعندالملعبعرض!

إضافة،مرمىخطكلبعدتمتد،التصويبدائرةيسمى

وهوياردةالخمسينخطيحسمىأ!ذياالوسطخطإلى

نصفين.إلىالملعبويقسم.المرمي!تلخصم!مواز

خطكلوسطعلىالقفصيشبهأسذياالمرمىويقع

أقدامسبعةبارتفاعمرمىعمودا.وللقفصالمرمىخطيمن

قدما12مسافةبعضعنبعضهماويبعدانم(.2)13

شبكةوهناك.بعارضةموصولانوهمام(،.3)66

الشبكةهذهبداخلويوجد.والعارضةبالأعمدةموصولة

)46بوصة18ارتفاعه،المرمىمنللخلفخشبيمصد

دحوال!صةضر!اللاعمورفيهايحاول،سريعةححاعيةلعصةالهوكي

ويحاولطر!يها.أحدم!ممحعيةعصالاستحدام،حصو!هممرمى

المرمى.تدحلألىقبلالت!حو!باتردالرمىحارس
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بخطقسمينإلىمقسمالهوكيميدان

!متواريانحطاروهناك.واضحوسط

الواحدطولالهد!خطومعالوسطخط

بحطمرسومانم()23ياردة25منهما

بطولمتق!إخرخطوهناك.متقطع

(م)6.4يارداتخمسبعدوعلىالميدان

تسجلأنمنولابد.حالبيحطكلمن

التصويب.دائرةم!الأهداف

ردةيا6

2

يا14

مصدينهناكأنكمام(..3)7يارداتأربعوطولهسم(،

منهماالواحدطوليبلغالمرمىخلفللجانبينخشبيين

بوصة81وارتفاعهأم(،2)2أقدامأربعةالأقلعلى

متوازخطفيالمرمىعموديخلفملتصقينسم(،)46

المرمى.خطمع

مسطح،منحنطرفذاتعصالاعبكلويحمل

ولأيستخدم.الأيمنجانبهفيومستديرالأيسر،جانبهفي

اللاعبينكلويستخدم.الكرةلضربالمسطحالجانبإلا

الكرةقطرويبلغ.سم49و86بينأطوالهاتترأوحعصئا

المطاطمنمكونةوهي.جمأ06نحووتزنلممم،23نحو

اليوريتان.بمادةومغطاة،الداخلفي

كليتكون،شوطينإلىاللعبةتنقسم.اللعبطريقة

بعدموقعهماالفريقانويغير،دقيقة35منمنهماواحد

فريقكليتكون.دقائقخمسمنالمكونةالالحشراحةفترة

)ف(،هجوملاعبومنهمخمسةلاعبا،عشرأحدمن

ب(،)فظهيرانواثنان)هـب(،ظهيرمساعدووثلاثة

المباراةع!ويشرف)!(.المرمىحارسإلىإضافة

وقت،ضابطالأحيانبعضفييساعدهماوقد،حكمان

.ضابطانأو

فقطالعصيباستخدامبالكرةالتقدماللاعبونيحاول

فىالتهديفمنيهكنهمو!فيمنهمالواحديصبحأنإلى

.واحدةنقطةهدفكلويحتسبالاخر،الفريقمرمى

منالمهاجماللاعبيتمكنعندماالهدفتسجيلويتم

المرمىخطتعبربحيث،التصولمجطدائرةداخلمنالكرة

يحرزالذيوالفريق.العارضةوتحت،المرمىعموديبين

.بالمباراةيفوزالنقاطمنعددأكبر

يدفعأويضربحيث،للخلفبتمريرةاللعبةتبدأ

زملائه،أحدإلىالولممطخطمنلاعببالعصاالكرة

فيموجوداالآخرالفريقلاعبيأحديكونألاويشترط

عندالكرةمنالمترونصفأمتارأربعةمنأقلتبعدمنطقة

المحددالنصففييظلأنلاعبكلوعلى.اللعبةبداية

بالضربةسيقومالذياللاعبعدا،الملعبمنلفريقه

اللعبويبدأ.الوسطخطالكرةتعبرأنولاينبغي.الأولى

.هدفكلبعدالخلفيةبالتمريرة

ضربةأيأوجسدياحتكاكأياللعبةقانونيمنع

بحيث،الكرةيلعبأنمناللاعبيمنعكما،خطرة

ويمكنالعصا.منجزءوبأيالكتفمستوىفوقتكون

منجزءبأييوقفهاأوالكرةيركلأنالمرمىلحارس

دائرةفيالكرةتكونأنبشرط،يدهذلكفىبماجسمه

للاعبيحوزولابالعصا.الكرةديالتحكميتمالهوكيلعبةفى

الكت!.منأعلىتكوداليهماالكرةصرب
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يأأغةمخاحالةفيجزاءضربةالحكمويعلن.التصويب

القوانين.هذهمنقانون

فىأما.حرةبضربةالجزاءضربةبعداللعبيستمر

يستمراللعبفإنواحدوقتفىاثإنلاعبينمخالفةحالة

منهماكليقابللاعبانيقفحيثالبوليتسمىبضربة

كليلمسأنويجب.الأرضعلىبينهماوالكرةالاخر

وت!صرحصمه،عصابهايلمسثم،بعصاهالأرضلاعب

احدلأييم!شذلكوبعد،مراتثلاثالعمليةهذه

.الكرةيضربأنمنهما

الهوكيلعبةتعدونيوزيلندا.أستراليافيالهوكىلعبة

حكومياتحادوينظمهاأمشراليا،فيمحبوبةشعبيةلعبة

اتحادإلىالاتحاداتهذهوتنتمي،ولايةبكلللهوكي

علىأعضائهاعددويزيدللهوكيالوطنيأستراليا

أ!متراليااتحادإلىأو،الرجالمنلاعب000.07

.امرأة03).00نحوعددهنويبلغ،الهوكيللاعبات

كما.أم409عامبأستراليامرةلاولالهوكيلعبوقد

أ!وكىافيىالميقيوهوالإساندا،بلقبأستراليافازت

،ام849وم1831الملأعوامبيابطولةوكأسأم،829عام

بدأفقدللنساء،الأسترالىالهوكيفريقأما.أم859-و

فريقزارعندما،أم419عاممرةلأولالعالميةالمنافسة

يلعبأسترالينسائيفريقأوللعبوقدأستراليا.بريطاني

ذلكومنذ.أم039عامإفريقياجنوبضد،بالخارج

فرقأكبرمعتتنافسالأستراليةالنعسائيةالفرقبدأتالتاريخ

البطولةالأستراليالنساح!فريقنالأم889عاموفي.العالم

الأولمبية.االألعابمنافساتفي

الثانيةالمرتبةفيشتويةلعبةبوصفهاالهوكيلعبةوتأتي

فيالشعبيةحيثمنالقدموكرةالرجبىلعبتيبعد

اتحاداتإلىلاعب41!...منآكثروينتمىنيوزيلندا،

الهوكيباتحادكلهاترتبطاتحادا25تبلغالتيالهوكي

هذهالنيوزيلنديالنسائيالهوكىاتحادويدير.النيوزيلندي

للفرقالرئيسيةوالمنافسات.لاعبة21).00لنحواللعبة

إيزاردكأسيوعدى،للرحالالتحديدرععلىتكون

أم698عام،مرةلأولالهوكيلعبوقدللنساء.وكي

بعدشمعبيةلعبةماصارتوسرعان،المسيحكنيسةفى

منافساتفيالسادسالمركزنيوزيلنداحازتوقد.ذلك

الخامصالمركزنالتكما،م5691عامال!ولمبيةالألعاب

الألعابفيالهوكيمنافساتفيأما.ام069عام

أستراليا.نيوزيلندأهزمتفقدأم769لعامالأولمبية

كانتلعبةهناك.باكستانوفيالهندفىالهوكي

لعبةوهى،وكرةمعينةعصاباممتحدامالهندفىتلعب

لدخلأنوقبل،السنينمئاتمنذمعروفةكانتقديمة

منالثمانينياتفيالهندفيالهوكيالإنجليزالخدمةرجال

للهوكينادأولأسسوقد.الميلاديعشرالتاسعالقرن

كلفيذلكبعداللعبةوانتشرتأم،885عامكلكتافي

كأسعلىالمنافسةكانتالمنافساتوأهمالهند.أرجاء

.أغاخاندوريوعلى،بيغتون

جواليور،فيأم259عامالهنديالهوكىاتحاداسس!

عامالأولمبيةالمنافساتفيهنديفريقأولواشترك

ومنح،المبارياتبكلالفريقوفاز.بأمستردامام289

الذهبيةبالميداليةأخرىمرةالهندوفازت.الذهبيةالميدالية

فيوكذلك.ام489عاماللأولمبيةال!لعابفيللهوكي

عامفيأما.أم649و،أم569وأم،529الأعوام

الميداليةيأخذأن،الباكستانيالفريقاستطاعفقدأم069

الباكستانيالفريقفازكما.الهنديالفريقمنالذهبية

الهندواستعادت.أم689و،أم069عاممطفيل!حقا

وفازت.ام089عامأخرىمرةالذهبيةالميدالية

.أم849عامالذهبيةبالميداليةثانيةمرةالباكستان

علىالمتنافسةالدولمقدمةفىالقطرانهذانظلوقد

العالمبكأسالهندفازتفقد.سنواتلعدةالعالهاكأس

،أم719عامبالكأسالباكستانوفازتأم،759عام

عامأخرىمرةأستعادتهكما،أم789عامواستعادته

.ام829

مدارسعدةوتشترك.شعبيةلعبةإنجلترا.فيالهوكي

وأهمللهوكى.إنجلترانساءاتحادفىوأندية،بنات

بينالدوليةالمبارياتهيالنساءلهوكيالموسميةالمباريات

فرقمنفريقوأيإنجلترابينأو،خارجيوفريقإنجلترا

.المتحدةالمملكة

،المتحدةبالمملكةالرجالهوكىفىالرئيسيةوالمنظمة

منكبيرعددإليهاينتعسبوالتيالهوكيرابطةهي

لفرقالوطنيةالبطولةمنافساتوتشمل.والأنديةالمدارس

وبطولات،والنادي،المقاطعةبطولاتالرجالهوكي

الداخلية.للألعابالأندية

لأولالأولمبيةالألعابضمنالرجاليالهوكيادخل

النهائية.المباراةفيإيرلنداإنجلتراوهزمتيما809عا!مرة

الهوكيفريقهزم،أم849لعا،الاولمبيةألالعابوفي

البرونزية.بالميداليةوفازالاستراليالفريقالإنجليزيالرجالي

.ام889عامالأولمبيةبالبطولةإنجلترافريقوفاز

عامإلىتاريخهايعودبإنجلتراالهوكيتشبهلعبةوأول

تلاميذعنستيفنفيتزوليمكتبعندماام،175

كناشوفي.الملعبفيكرةيلعبونلندنفيمدارس

الرابعالقرنإلىتاريخهايعودوالتىوجلومسشر،كانتربري

مناظرلنوافذهاالملونالزجاجعلىتبدو،الميلاديعشر

نادأولتكونوقدوبكراتها.الهوكيبعصىيلعبونأولاد

.ام861عامبلندنهيثبلاكفي،للهوكيإنجليزي
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انتشارأالهوكيدعبةتنتشر.العربيةالدولفيالهوكي

المشجعينمنكثيرولها،العربيةالدولبعضفيواسعا

حدإلىالبلدانبعضفىانتشارهادرجةوتصل،والمحبين

منذالعربمارسهاالتيالقديمةالألعابمنوهي.الشعبية

الحكشةمثلمختلفةتسمياتوسموها،الزمانقديم

أصلالعربيةالعلميةألمجمعاتبعضوترجع.والهولة

واحتجنحجنأصلمنمحجنيةكلمةإلىتسميتها

.الرأسالمعوجةبالعصاأيبالمحجن،جذبأيبالتحريك

الهوكيلعبةفيهادخلتالتيالعربيةالدولمنمصروتعتبر

فيالحاليةبصورتهالهاظهورأولفكانمبكر،وقتفى

عامحواليالشرقيةبمحافظةالثانويةالزقازيقمدرسة

عامللهوكىكأسعلىمباراةأولوأقيمتأم،919

ما439عامللهوكيالمصريالاتحادتكونثمام،929

ومنذ.نفسهالعامفيالدوليبالاتحادعضواأصبحالذي

البطولاتمنكثيرفيمصرشماركتالوقتذلك

حققفقد.مشهودةانتصاراتفيهاحققتالتيوالدورات

البحردورةفيالثانيالمركزللهوكيالمصريالفريق

.ام559عامبرشلونةفيأقيمتالتىالثانيةالمتولممط

بعدللهوكىأوروبالبطولةالنهائيالدورمصرودخلت

النهائيقبلالدورفي)سابقا(تشيكوسلوفاكياعلىفوزها

فينفسهاالبطولةفىالثانيبالمركزوفازت،أم589عام

بالميداليةللهوكىالمصريالفريقوفاز.أم959التالىالعام

عامنابوليفيأقيمتالتيالمتوسطالبحردورةفيالذهبية

فيالانتصاراتمنالكثيرتحقيقمصروتواصل.ام639

المصريالشرقيةفريقفوزأبرزهاومن،الهوكيلعبة

حافظ.متواليةمراتسبعللأنديةإفريقياببطولةللهوكى

بطولةتصدرهعلىللهوكىالمصريالشرقيةناديفريق

فيالعاشرةللمرةالأولبالمركزبفوزهللهوكيإفريقيا

جنوبفيأم799عامأقيمتبطولةاخرفىتاريخه

الميداليةللهوكيالاولمصرمنتخبأحرزكماإفريقيا.

المتوسطالبحرألعابدورةفىالأولبالمركزلفوزهالذهبية

باريمدينةفيام799عامأقيمتالتىعشرةالثالثة

عامةبصفةالعربيةالدولفيالهوكيلعبةوتتمتعبإيطاليا.

كافةعلىانتصاراتمنتحققهلمانتيجة،طيبةبسمعة

والدولية.المحليةالمستويات

تاريخيةنبذة

المنحوتاتوتوضح.للهوكيالقديمالتاريخلايعرف

ليضربوامنحنيةعصيايستخدمونلاعبين،القديمةالإغريقية

الرجالعلىمحصورةاللعبةظلتوقدصغيرا.شيئابها

النسائيةالرابطةتكونتأم988عاموفي.سنواتلعدة

أولمبيةلعبةالهوكىوأصبح،للهوكىالعامةالإنجليزية

فلمالنساءهوكيأماام،809عابممنذللرجالصيفية

.أم089عامإلاالصيفيةالاولمبيةالألعابضمنيصبع

لقوانينالعالميالمجلسقبلمن،الهوكىقوانيناستنتوقد

الرجالعلىالمطبقةنفسهاهيالقوانينوهذه.الهوكي

والنساء.

،-الحركةالسريعةالرياضيةالأدعابمنالجليدهوكى

فريقولكلالجليد.منسطحذاتحلبةعلىفريقانويلعبها

ويتحرك.انزلاقأحذيةاللاعبينسائرويلبس،لاعبينستة

وهمالحلبةفيوفرهمكرهمفىفائقةبسرعةاللاعبون

بعصيهمالحلبةفوقالقويالمطاطمنأسطوأنةيضربون

بإدخالأهدافايسجلوأأناللاعبونهؤلاءويحاول.الطويلة

الاخر.الفريقمرمىشباكداخلالمطاطيةالأسطوانة

.أخرىلعبةأيمنأسرعحركةالجليدولهوكى

فإنالخاطفكالسهمالحلبةفياللاعبونيتحركوعندما

تزيدبسرعةيتزحلقونتجعلهمالحلبةفيالمائلةحركاتهم

فريق،لكلمرمىحارسوهناك.الساعةفيكمأ06على

المطاطيةالأسطوانةويمنعفريقهمرمىعنيدافعأنوعليه

سرعةعلىوللمحافظة.مرماهشباكإلىالدخولمن

.عاديغيرقانوناالجليدلهوكيفإناللعبةهذهفىالحركة

بأنتسفللاعبينالتيالوحيدةالرئيسيةاللعبةفهي

أحياناتحدثوقد.اللعبةسيرأثناءلزملائهمبدائليدخلوا

نأرغماللاعبينبيناللعبةهذهفيالمشاجراتبعض

فيالجليدهوكيبدأ.القانونعلىخارجأمرالمشاجرات

العشرين.القرنوبدايةعشرالتاسعالقرنمنتصففيكندا

الوقتذلكومنذ.القوميةكندارياضةاللعبةوأصبحت

الأقطارمنكثيرفيمحبوبةلعبةالجليدهوكىأصبح

.المتحدةوالولاياتواسمويد،روسيا،خاصة

الجليدهوكييلعبكيف

المحترفينبينماحدإلىالجليدهوكىقوانينتختلف

.الهواةبينعنها

(م61)قدم002هيالسائدةالحلبةمقاييس.الحلبه

.مستديرةفهيالزواياأماعرضا.م()26قدما85فيطولأ

من،اللونأبيض،منخفضجداريقامالحلبةوحول

-01)2بوصة48إلى04ارتفاععلىالخشب

سم(.ا22

معظمهفيالجليدهوكىلعبزمنحدد.اللعبزمن

قتخللهادقيقة02تستغرقمنهاكل،جولاتبثلاث

دقائق.عشرمنهماكلمدةراحتان

قصيرةألبسةمناللعبةلهذهالرياضيالزيويتألف

كلويلبس.طويلةوجوارب،وقميص،الركبةإلىتصل
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يرسلأدالفريقيرأحديحاولعمدماالإتارةهدهوتحدتوإتاعا.إتارةالرياضيةالأاعا!أح-هـامراطعحةاتجعلالعميمةالسريعةالجليدهوكيحركة

الآحر.المريقمرمىإلىدقوةالكرة

ل!صعين،ومثلهاأسلأكتافلفافاتالزيهذاتحتلاعب

ألبسةح!لوتبطن.الساقينلعظهاموواقياتوحزاما،

ال!صلىفيخاصةالإصاباتمنالجسملوقايةبلباداللاعبين

جيدامبطنةقفازاتأيضالاعبكلويلبسوالأفخاذ.

منوكثير.المرفق!تمفاصللتقيطويلةوبأكمامباللباد،

ل!يشعفافبلاممتي!!بترسمزودةاللاعبينخوذات

الوجه.منالأعلىالجزءيحمي

فيبماأطباداكثيفزئايلبسفإنهالمرمىحارسأما

تروسوهناكأ.اومقدمةالذراعينلحمايةلبادذلك

وهذهالجلد.منلباداتمنمصنوعةالفخذينلحماية

عنبعيداأعرةاصدعلىالمرمىحارستساعداللبادات

التيالقويةأ!كرباتابهاأجبعدعصاإلىبالإضافةالمرمى

منكبيرلبادالمرمىحارسولقفازات.للشبكةترسل

المطاطيةالأمعطوانةصدفياللبادهذاويستعمل.الخلف!

لمسكالمرميحارسفيستعملهالاخرالقفازأماأيضا.

حراسويلبس.الشباكعنبعيداورميهاالمطاطيةالأسطوانةا

.الأذىمنالوجهلوقايةخاصةأقنعةالمرمى

يبدأاللعبفتراتمنفترةكلفي.اللعبطريقة

يبدأحيثالحلبةوسطفيالمطاطيةالأممطوانةبوضع

الوسطفيتوصإلأسطوانة.الموضعهذامناللعب

كلويحاولفريقا،منهماك!!يمثللاعبانعليهاليتنافس

زملائهأحدإلىلتصلبعصاهالأسعطوانةيضربأنمنهما

فإنهسببلأياللعبتوقفوإذاالاخر.الفريرتلاعبقبل

فيمحددةأماكنمنول!ش،الطريقةبهذهدائمايستأنف

شبعأناللاعبوعلى.اللعبإعادةلسببتبعاالميدان

يلعبها.التيالأشواططوالاللعبةقوان!ت

المهمةاللعبمخالفاتبينمن.اللعبمخالفات

الرسميظهرهماللتسللطريقتانوهناك.التسللمخالفة

الجليد.هوكيلعبةفيلتوضئذلكالمحصص

التسللممرمتما!لاعص

!!98ل!03%أكم!دصكص

11أة.لاآ--/لمحسصمل!كا
لأأثجالفرص!

---4!ح!*هلس"

)حئ.!****ةإ*أ%تأ!ء*?!!

2اكفرصأإع!!1ص

العريقسأدرالعرقي!

حه-!ط11حط-
الد!اعمطقة!الهحوممصقة

وهماكالحليد.هوكيفىحدوتاالمحالعاتأكثرمىالتسللحالات

عدماالتسلليحدثسالعريقفى.الرسميوضحهااضسما!امرنوعاد

هوضيمه!ىرميلإلىالدماعمنطقةمنالقرص)أ(اللاعصي!ر!

يدحلعندمااللاع!تسللمحالفةوتحدث.الوسطحطعر)!(

.القرصقبلدريقههحوممسطقة)خ(اللاع!
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وهاك.الرسمفيالمبينالشكلعلىتقريبات!صنالهواةحلماتم!وكثيربالمحترفينالحاصةالجليدهوكيحلماتجحيعقياسيةحلبة

عنفما06صتقلمسافةع!الزرقاءالخطوطت!صدالهواةحلباتبعضففي.طرقلعدةعسهاتختلفقلىأخر!حلباتالجليدلهوكى

متساوية.قطماعاتتلاثةإلىاللأهدافبينالمساحةتقسمذلكمعولكن.الهدفخطوط

6اإ-أا ام!-)-أووأقدما06كا-شدمما03كأ-ط3مما!ثلا

تاريخيةنبذة

الجنودوكانكندا.فىالجليدهوكىبدأ.البداية

وأونتاريوكنجستونإلىأرسلواالذينالبريطانيون

اللعبةهذهلعبمنأولهمسكوتياونوفاوهاليفاكس

منالجليدهوكيفكرةجاءتوربما.أم855عامحوألي

يستعملالهوكىلعبةففي.القديمةالأصليةالهوكيلعبة

فىلتدخلبالجلدمغطاةكرةلضربمقوسةعصااللاعبون

الهوكي.انظر:.الميداننهايتيفيمرمى

اجتمعالميلاديالتامئكلشرالقرنمنالسبعينياتفى

ونظموابكندامونتريالفىجيلىماكجامعةطلبةبعض

القوانينهذهواستبدلت.الاولىالجليدهوكيلعبةقوانين

اللاعبينعددحددواكما،مطاطيةأسطوأنةالجلديةبالكرة

علىالقوانينهذهووزعت.لاعب!نبتسعةفريقكلفي

عشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتخلالواسعنطاق

تظهرالجليدهوكيفرقبدأتالوقتذلكومنذ.الميلادي

الولاياتفيأماكندا.أنحاءمنكثيرفيالوجودعالمإلى

فىأم598عامحواليمرةلأولاللعبةبدأتفربماالمتحدة

أيضا.هوبكنزجونزجامعةوفىييلجامعة

منكثيرأخذأم429عاممنذ.الدوليةالمباريات

علىالجليدهوكيمبارياتفيالتنافسفيالقوميةالفرق

عدافيماسنوياالمبارياتهذهوتعقد.العالمدولنطاق

للاعبيويمكن.الأولمبيةالألعابفيهاتعقدالتيالسنوات

.البطولاتمبارياتفىينافسواأنالمحترفينالجليدهوكي

منالستينياتخلالكنداحاولت.الحديثةالتطورات

أحسنبينالجليدهوكيفىمباراةتنظمأنالعشرينالقرن

الاتحادولكن)السابق(،السوفييتيوألاتحادكندافىلاعبين

الممتازينكندالاعبيمعظملأنالفكرةرفضالسوفييتي

السوفييتفإننفسهالوقتوفي.المحترفيناللاعبينمن

نأغير.الهواةلاعبيهمبمستوىبالفخريشعرونكانوا

بملاقاةسوفييتيلفريقسمحأنمالبثالسوفييتيالاتحاد

.أم729عاموذلكالممتازيناللاعبينمنكنديفريق

فيكنداوفازت.مبارياتبثمانىحددقداللعبوكان

وكان.واحدةفىوتعادلتثلاثاوخسرتمبارياتأرلغ

اللعبةهذهفيالذهبيةالميدالياتحقققدالسوفييتيالاتحاد

كندابهافازتبينما،الأوليمبيةالألعابفيمراتسبع

الاتحادتفككوبعدام،299عاموفي.مراتست

وكانت.الذهبيةبالميداليةالمتحدالفريقفازالسوفييتي

منواحدلاعبمعالفريقلهذاالفقريالعمودهىروسيا

لتوانيا.

الريئجيت.بمالهوكيأيضا:انظر

يطلقام(.595-1)532جونالسيرهوكينز،

مالحقبةالبحارقباطنةمشاهيرأحدهاوكينز.أيضاعليه

وأحدجسورامغامراكان.الأولىإليزابيثبعصريدعى

مسؤولهوكينزأصبحوقد.القلبغلاظالرقيقتجار

تولىكما،امء73عامال!نجليزيةالبحريةفىال!ولالخزانة

ا

صييهي6ءقدام

فدمما414يمل3فدنا8
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مهمي!

قدما034

ا!ررقالحطءوالوسطحط

ا!حمرالحط
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ددعهسطفةئرةود!ركر"

ال!!طالؤصالمحا!ة

والدائرةالحقطة

!سهصال!يةفطاع

والسقطةالمحالهة

والدا!رة

سهح!
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البحريالأسطولباالهزيمةألحقبحريتشكيلقيادة

بلقبعليهأنعماوقد،أم588عامالأرماداالأسمباني

السفن.إحدىمقعلىفارلر

لإنجلترا.بليموثمدينةفيهوكينزولد

مسرحىمخرج(.أم-)039بيترالسيرهول،

لمسرحياتإخراجهطريقعنشهرتهعلىحصل،إنجليزي

بيكيت،لصمويلغودوانتظارفيكمسرحيةمعاصرة

كتنيسىريالوكامينو،أنويلجانالثيرانمصارعيورقمة

انتىالشكسبيريةالمسرحياتبسبببعدفيمااشتهروليمز.

محترفكمخرخعملههولبدأ.مشيرةبويقةأخرجها

المديرمنصبشغل.عمرهمنوالعشرينالثالثةفىوهو

أصبجعثهـاام،689عامالم!جةشكسبيرلشركةالمشارك

.لندنفيالوطنيللمسرحمديراأم739عام

سفولك.فيإدموندزسانتبريفيهولولد

ظاهرةهولتأثيرأوهولظاهرةظاهر؟.هول،

موجودةمادةعبركهربائيتياريرعندماتحدثكهربائية

بزاويةمامادةيقطعالتياركانفإذا.مغنطيسيحقلفي

يتكون،المادةهذهحولالموجودالمغنطيسيمإلحقلقائمة

وتكون.المادةعبركهربائيةفولتيةشكلعلىهولتأثير

والحقلالتياراتحاهيمنل!ولعموديباتجاههولفولتية

المغنطسي.

وقوةالتيارشدةمعهولفولتيةتتناسبمادةولأي

هولفولتياتتنتجالمحتلفةالموادأنكما.المغنطيسيالحقل

بمثابةهولتأثيرالعلماءيستعملولهذا.مختلفةكهربائية

الختلفة.للموادالكهربائيةالخصائصلمعرفةتجريبيةأداة

الموأدمنبكثيرأقلتخئفولتية،المثالسبيلعلىفالفلزات

إدوينالأمريكىالفيزيائيهولتأثيراكتشف.الموصلةشبه

.م9871عام،هول

مخترعام(.19أ-8414)فيليبجون،هولانلى

وقد.الغواصةبناءفيالفضليرحإليهأيرلندي-أمريكي

اصةالشصأنام898عامبناهاالتىهولاندسفينتهأثبتت

بعد،فيماظهرتالتيالغواصاتباكورةوهي.ممكنأمر

فكرتها.ونموذ!

فيالعملولدأبأيرلنداكليرمقاطعةفيهولاندولد

بينأيرلندافىبالتدريمه!قيامهخلالالغواصةفكرةوضع

الخططأنجزام087عاموفي.أم872وأم858عامي

الولاياتإلىأم873عامهولاندوانتقل.لاختراعهالأولى

واشتغ!!نيوجيرسيلولايةباترسونفىاستقرحيثالمتحدة

الويلأياتلحريةإلىالغواصةدلإنتاجخططهوقدم،بالتدريس

جمعيةولكنقبولآ.تلقلمأنهاإلاأم،875عامالمتحدة

الوطنيينمنمجموعةتضمكانتالتيبالتيفينيان

تدميرفييأملونكانواممنالمتحدةالولاياتفيالأيرلسدلين

وساندتبالاختراعاهتمامهاأبدت،نيةالبريصاأالبحرية

كواص!ت.لبناءبالمالوأمدتههولاندتجارب

،أم878عامباسيكنهرفىأولاهمااختبرتوقد

فينيانأسماهاالتيالأخرىأما.حاسمةنتيجتهاتكنولم

إلىنجاحهاوأدىأم881عامالماءإلىنزلتفقدرام

للغواصة.الأسامحيةاالمقوماتتصميم

منالأمريكيةالبحريةطلبت،أم888عاموفي

بسبعذلكوبعد.الغواصةمشروعيقدمأنهولاند

فشلت.أنهاإلاواحدةبناءعلىمعهتعاقدت،سنوات

الأمريكيةالبحريةأنإلىذلكفيحبرالأاالسببويرجع

فىكثيرةعناصرعنيتخلىأنعلىهولاندأجبرت

انفرد،صحيحةن!ياتهأنهولانديثبتوحتى.مشروعه

!امبنجاحالماءإلىوأنزلهاالهولاندغواصتهببناء

الأمريكيةالبحريةاشترت،أم009عاموفي.أم898

شركةوواصلتالكثيرمنها.يبنيأنإديهوطلبتالهولاند

الآنوتعرف-الكهربائيةالزوارقشركةالمسماةهولاند

جنرالمؤسممةفيالكهربائيةالزوارققسمباسم

كما،الأمريكىالأسطولغواصاتمعظمبناء-داينم!ص

.أخرىلبلدانالغواصاتمنالكثيربنت

عامالكهربائيةالزوارقشركةمنهولاندواستقال

نأإلا،جديدةشركةينشئأنوحاول،أم409

بعيداالرجلومات.ذلكدونحالتالقانونيةالتعقيدات

الأضواء.عن

.نمدكا:نظرا0هولبورن

لوأ.(م48614571)فيجلود،لبيرجهو

باللغةيكتبوكان،مهمإسكندينافيمسرحيكاتب

الكاتبأعمالالكوميديةأعمالهفياحتذى.الدنماركية

شعخصياتهولبيرجاستخدم.بلوتسالرومانيالمسرحي

،الهادئوالسياسيالثرثار،الحلاقمثل:صميمةكوميدية

المدعيةالشخصياتعلىبشدةاعتمد.المتباهىوالحندي

أشمهرومن.المسرحيةحبكتهإلىالإثارةيضيف!حتى

وقصةأم(،)722السياسيالسمكريالكوميديةأعماله

تاريخوكتابه،الارضتحقخياليةرحلةعنلاذعةنثرية

يكتبللدنماركثقافيتأريخأولهوالدكلاركيةالممالك

الدنماركية.باللغة

فيتعليمهوتلقىبالنرويجبيرجنفيهولبيرجولد

كوبنهاجن.جامعةفىبالتدريسبعدفيماوقامكوبحهاجن،
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أم(.435-؟ا)794الأصغرهانز،،هولبين

العالم.فيالشخصياتصوررساميكبارمصاففييوضع

الأوليتدريبهوتلقىبألمانياأوجسبيرجفيهولبينولد

عندماسويسراإلىانتقلولكنهوأع!امه،والدهيدعلىهناك

بازلفينشاطههولبينمارسوقدتقريبا.عشرهالثامنةناهز

سيمالا،البارزةالشخصياتمنللعديدصورارسمحيث

صممالفترةتلكوفي،أرازمسديزيدريوسالهولنديالعالم

بينالخشبعلىالحفرأعمالمنمجموعةأيضاهولبين

.الموترقصةاسمعليهاأطلقام،526-5231عامي

شتاءهولبينأمضى

فيام527أو526عامي

القديسعلىضيفالندن

أرازمسصديقمورتوماس

والقلمالفرشحاةاستخدموقد

شخصيةصوررسمفي

مورأممرةلاعضاء

عاموفي.وأصدقائهم

دائمةبصفةاستقرام532

ماوسرعانإنجلترا،في

يشهكي!هانرتم!هولبيناصغرأديوانفيرساماأصبح

بم!محبواقعيةا!مساكمنالفنالى.اولمنهنريا"ك

هوفي3روروحها.ا!صيةمهامهشملتوقد

كيرشابلتاحرأ!كمورةاهذهورسمالمجوهراتتصميم

.أم541عاممعروفالأسرةوأعضاءالملكصور

وكان.والحاشيةالملكية

تمثلأنهالتأكيدربماونمطيامسطحاالصورهذهمعظم

الملكية.الحضرة

.(م5881-81)38وتوأردبرنا،نهولترما

هذاأحرزوقد.العالمفيذهبقطعةأكبرمكتشفيأحد

عامبأسترالياويلزنيوساوثفىإندهلفيالاكتشاف

.أم872

ثممارلينبيوفروي،هولترمانكلفنفسهالعاموفي

المهاجرينلجذبالذهبمناجملتصويربايلستشارلز

الزجاجعلىالتقطتالتيالصورهذهقدمتوقدإليها.

المناجم.هذهفيللحياةسجلا

أسترالياإلىووصل.بألمانيا،هامبورجفىهولترمانولد

.أم858عام

على،محليةحكومةذاتبريطانيةمنطقةهودرس!

عدد.هلقربمعكرلافمنتدارهبمرسايدساحل

هيدونمدينةالمنطقةوتضم.نسمة004873سكانها

ووذرنسيهورنسىومنتجعاتالبحرعنالبعيدةالصغيرة

الزراعة،:الهامةالمحليةالصناعاتوتشمل.الساحلعلى

التيالفخاروصناعةوالسياحةالكيميائيةوالمسناعات

المحلي.الصخريالطينفيهايستخدم

لمعا.(م4691-2981)س.ب.ج،ينللىهو

وظائفوعلمالرياضياتعلمإلىالكثيرأضافبريطاني

استخدمهالأحياء.وعلمالعضويةوالكيمياءالأعضاء

فيعينةالأعضاء،وظائففيعالماكانالذي،والده

الإجهادنتايمجلمعرفةتجاربه

وقد.الإنسانجسمعلى

هذانفسههولدينواصل

أس!وكذلك.البحث

وفي.الرياضيةالتطورنظرية

درسالحيويةالكيمياءمجال

)مورثات(جيناتهولدين

.النباتفىالختلفةالألوان

هولدين..لر.بج.أكسفوردفيولد

.الدنماركانظر:.وشلزويعهولشتاين

مهندس.م(0915791)7اللوردهولفورد،

الإبداعيةمشروعاتهأبرزمن،مدنومخططمعماري

المحيطةوالمنطقةبيكاديلليميدانبناءإعادةتصميم

المعماريةإنجازاتهوتشمل.لندنفيبولالقديسبكاتدرائية

أكسفورد،فيوولوورثومبنى،أتونفيهاوسفارر

.عديدةجامعيةومنشات،كوربيفيسكويروماركت

بجنوبجوهانسبرجفيهولفوردجراموليمولد

عاملندنجامعةفيالمدنيةالعمارةأستاذوأصبحإفريقيا،

.ام489

تبكا.(م4981-9081)وندلوليفرأ،هولمز

كانكما،وقصائدهمقالاتهبفضلالشهرةنال،أمريكي

خلالالطيةهارفاردمدرسةفيبالتدريسقاموقدطبيبا.

له.أدبينجاحأعظمسنوات

الأدبيوأسلوبه،وجاذبيتهذهنهتوقدهولمزعنعرف

شهرتهيحرزأندعابتهوروححمالممهلهكفل.الممتع

الصغيرهولمزوندلأوليفرأصئابنهوقد.وخطيبامدرسا

.المتحدةبالولاياتالعلياالمحكمةفيمشهوراقاضيا

ماساشوسيتسبولايةكمبردجفيهولمزولد.حياته

ضدشبابهفيهولمزثاربارزا.دينياراعياوالدهكانحيث

ذلكبعدوساند.الصارمةالنصرانيةالدينيةأبيهمعتقدات

وكتاباته.خل!منكثيرفيالمتحررةالنصرانيةالدينيةالاراء



الابنوندلأوليفرهولمز،262

عامهولمزتخرخ

هارفارد،كليةفي،أم982

إلا،القانونبمدرسةأضحقوا

أصابتهأصانونادراسةأر

الطبدراسةولدأ،بالسأم

فيدرس.أم083عام

على،للطبهارفاردمدرسة

فياختصاصي!تأطباءيد

.وباريمم!بوسطن

هولمزوندلأوليفرقصائدهولمزكتب

بينهامنطالبوهوكثيرة

حصطأعدىاحتجتا!1(،0183)القدامىالعزمأولو

حصنستتيوشاحعفينةالتدميرالأمريكيالبحريالأمعطولا

وساعدتللإبحار.صالحةتعدلماتاريخيةفرقاطةوهي

التدمير.منالسفينةإنقاذعلىالقصيدة

في!توراهالددرجةعلى،أم836عامهولمزحصل

بوسطنفيطبيباوأصبحهارفارد،منالطب

ومامعاشعومعيتس.

شيبارزةالأتمقامن!تببمامكانتههولمزنال

النفاسحمىبعنوانأ!همقالةأه!وكانتالطبيةالموضوعات

شساءقتلتاشتيأضفاساحمىوتنجمأم(،)843المعدية

صانو.د!دةالهأثناءالصحيةوط:1011-عدم،اتح:
حسر!رلوعنصير

شةبالنفاأهولمزعهدفيالطبيأ!المجافيالعامليناكتراث

منعشيالمساعدةيستطيعونالأطباءاأنهولمزوأوضحضئيلا.

قب!!نظيفةملالعراويرتدرأيديهميغسلوالأنببساطةالرض

حياةإنقاذفينشرهالذيالمقالومماعدالتوليد.عملية

إنجاراته.أعفمأذلكفيهولمزورأى،الكثبهـات

هارفاردلمدرسةعميداهولمزتعي!تتمأم،847عامفي

ظلو.بهاالأعضماح!اوظائف!وعلمللتشريحوأستاذاالطبية

عامحتىبهايدرسوظلأم،3ء8عامحتىعميدا

الصباحمنالأخيرةاالفترةهولمزخصصوقد.أم882

رغبةبإثارةممفيلينكاناومرحهحماسهالأن،لمحاضراته

لمتابعته.الطلاب

اص!رفقدخطيبا،بوصفهشهرةكذلكهولزنال

منامحباتفيمثيرةقصحائدوألقى،سنواتعدةالكتابة

وقد.الأدبافيحيويةمحاضراتوقدم.كثيرةخاصعة

منأممثيراعندهالدعالةوروحمودتهحرارةأكسبته

المؤلف!!.منأحديدافيهمبماالأصمدقاء،

وعددالوويلر!م!!جيمسهولمزساعدأم857عامفي

هولمزعليهاأطلة!جديدةمجلةإصمدارفيالكتا!منآخر

عمود.ك!صاتبأسرتهاإلىوالضم.مانثلىأتلانتكاسما

داعاصذ!صاء،وابالح!صمةاتسمالذيالعمود،هذاوبفضل

المقالاتينشرهولمزواستمر.المجلةوصيتهولمزصيت

.عمرهمنالثمانينياتحتىوالأشعارالأدبيةاوالروايات

وأأسشعبىاللشعرأقربهولمزكتاباتتعد.كتاباته

يتميزمنهاال!صيرحانوإن،الرصينللشعرمنهاالزجل

الإنسانية.الشخصيةأغوارثشفواططيعةالدقيوتبالوصف!

القدامىالعزمأولوقصيدةجانبإشقصائدهأشهرومن

القواقعداخلاللآلئأم(؟)831الأخيرةالورقةقصيدة

ام(.)8ء8الشماسرائعةأم(،)858القناعةأم(؟)858

كتبأشهرأم(،)858الإفطارمائدةحولكتابويعد

لمجلةكتبهاالتيالأولىمقالةعشرةأ،ثنتى1ويضمالمزهو

يفترضذكياشيقاحوارامقالحلزيروي.مانث!يأتا،نتيك

يعبرالحديثلكن،بنسيونفيرالإفصاأامائدةعلىيدورأنه

،الموضوعاتمنكثيرحولوآرائهالؤأ!فملاحظاتعنفعليا

والعلم.والدينالأخلاقواانبشريةالطبيعةبيسهاومن

فينرإلزيهيرواياتثلاثأيضاهولمزألف

القاتلةالكراهيةأم(بم)867الحارسالملاكأم(،)861

.المتحررةالدينيةهولمزآراءعنتدافعوكلهاأم(،)885

وفي.القصصيالأدبمصافإلىيرقىلامنهاأئاأعنر

الفكرفيالاليةعن،أم087عامهولزألقاححامحاضرة

ورشنةأسماهأتياالباطنأحقلاامش!صتمفصالأخلاثاو

ينشرأنقبلالرائعالعملهذاكتبقدر.التحتيةالفكر

للعقلوصفهفرويدسيجموندالنمساويأضفساعال!ا

عاما.عشرينمنبأكثرالباطن

أم(.359أ-)841الابنوندلأوليفرهولمز،

عمل،العشرينأغرناشيالأمريكي!تاأعضاةاأشهرمنواحد

عاما،ثلاثينزهاءالمتحدةللود!ياتأحليااالمحكمةشيعضوا

مفاهيمتغييرفيعظيماإمعهاماأسهمأغترةاتلكوخلال

وقدرته،المرحةوروحهالمتوقد،ؤهذ!طمعاعدوقد.القانون

الأمريكي.الف!صتوجيهفي،نفسهعنالتعبيرعلى

عاممارسمنالثامنفيهولمزوا!د.المبكرةحياته

بوسمطن.فيأم،841

كانالذيأبيهباسموسمي

شيهولمزجندوطبيبا.تباحط

فيوشعارك،ال!تحاديالجي!ق

الأهليةاالحربمعاركمعظم

ثلاثوأصيب،الأمريكيةا

أنههولمزعرويح!حم!.مرات

مدنيارجلا،مرةذاترأى،

نفسهيعرضاغامةاطويل

فمه:فصا،العدان10
سحوسير

الابنهولمزوندلأوليفرىل!اوف.الأحمهتأيهاأرضا،
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استقال.لنكولنالرئيسسوىيكنلمالمدنىهذاأنبعدفيما

.مقدمرتبةفيوهوسنواتثلاثبعدالجيشمنهولمز

جيمسلوليمحميماصديقاشمبابهفيهولمزكان

القانونإن:يقولوكانمثلهفيلسوفايصبحأنلهوخو

انتهاءعقبالتحقهذاومع،التفصيلاتمنمهلهلةحقيبة

رغبةعننزولاللقانونهارفاردبمدرسةالعسكريةخدمته

القانونمجلةتحريرفيشاركالعمليةحياتهبدايةوفي.أبيه

العرفيالقانونالشهيرمؤلفهوكتب،الأمريكى

للقانونأستاذاأصبحام882عاموفيأم(.881)

فىالعلياالقضاءمحكمةفيوعينهارفاردبجامعة

مامعاشو!ميتسفيللقضاةكبيرارقىأنإلىماساشسوسيتس

.أم998عام

الرئيسعينأم،209عامفيالعليا.المحكمةقاضى

العلياألمحكمةفيمعاوناقاضياهولمزروزفلتثيودور

تحكمالمحكمةكانتالوقتذلكوفى،المتحدةأطولايات

الدستورية،بعدمالمتحدةالولاياتقوانينمنكثيرعلى

الواجبللمسارالقضاةومفهومتتعارضكانتلأنها

للقالونالواجبالمسارتعبيرعلىهولمزأصروقد.للقانون

يقصدولمللدستور،عشرالرالغالتعديلفيعليهالمنصوص

يتعلقفيماالتجرلةفيالمتحدةالولاياتحقإنكاربذلك

يبدوعندمايعترضماكانوكثيرا،الاجتماعيبالتشريع

حتىالدمشورفيالاقتصاديةنظرياتهاتصموغالمحكمةوكأن

اللاحقة،السنواتفيلكنالكبير.بالمنشقيعرفأصبح

المحافظة،النزعةذويالقضاةمحلجددقضاةومإحلال

المعارضة.أفكارهمنكثيراالمحكمةقبلت

كانتلاتباعهاهولمزاقترعالتيالتشريعاتمنوكثير

مصلحايكنلملكنه،الاجتماعيةال!وفلتحسينترمي

كانماوكثيرا،الكبيرةبالأموريعجبهولمزكانأساسعا.

تعنيهولمزاعتراضاتتكنلم.الصناعةبأباطرةإعجالهيبدي

يعترضكانلكنه،الأغلبيةترفضهاالتيالقوانينعلىموافقته

السياسةفيالتدخلحقهممنليحه!القضاةأنيعتقدكانلأنه

للدستور.مخالفةعلىتنطويكانتإذاإلا،التشريعية

المنطققوامهاليحه!القانونحياة"لمإن:يقولهولمزكتب

المحكمةتنظرأنضرورةعلىيصروكان"!.التجربةبل

وصيغبشعاراتالتشبثمنبدلأمتغير،مجتمعفيللحقائق

.القانونعلىعميقتأثيرلهولمزكان.الزمنعليهاعفابالية

لآرائهمقراراتهميخضعونلاالقضاةأصبحتأثيرهوبفعل

القضائيالقيدبالمعروفالمنهجهذاوأصبحالشخصية

الأمريكي.القضائيالفكرعلىالحينذلكمنذيسيو

وقد،العامةإعجابوفلسفتهاللاذعةبعباراتههولمزنال

شهرتهطبقتلقدوواقعئا.عملثاكانلأنهالناسفهمه

قاضيا.منهأكثرفيلسوفابوصفه،الآفاق

،المتناقضاتكثيررجلاكانأنهإلاهولمزبراعةرغم

إلىالتجربةحريةالمتحدةللولاياتيتركلأننزعتهوأدت

إسهامهأما.تحرريةغيرالانتعتبرالتيالآراءبعضنشوء

يتطورأنيجبالقانونبأنالناسإقناعفيفكانالأكبر

يخدمه.الذيالمجتمعتطورمع

فيالشهيراسمريالخبرهولمزشرلوك.دتدرلوكهولمز،

آرثرالسيرالإنجليزيالمؤلفاختراعمنوهو،ال!دبيةالروايات

.رواياتوأربعقصيرةقصة56فيظهروقد.دويلكونان

لغزكشفعلىقدرةالقصصكلفيهولمزيظهر

الملاحظةفىمهارتهخلالمن،الغامضةالجرائم

أدقمنمدهشةنتائجيستخلصكانفقد.والامشنتاج

التركيز،علىالفائقةقدرتهتساعدهكما،التفاصيل

منكثيرعناللثامإماطةعلى،الواسعةالعلميةومعلوماته

الغامضة.الأسرار

بتسجيلهولمزصديقواطسونجوندكتوريقوم

رقممنزلفيلندنفيكلاهماويعيشهولمز،قضايامعظم

الذيالحيدويلوصفوقدبيكر.شارعفيب122

شارعزارواالقراءمنالكثيرينأنحتى،بدقةفيهيعيشان

الخيالي.العنوانعنللبحثبيكر

يصورماوكثيرا.ناحلوجهذونحيلطويلرجلهولمز

.الغليونويدخن،وخلفيةأماميةبحافتينقبعةيرتديوهو

ممبيلوعلىالاستخبار.جانبإلىكثيرةاهتماماتولهولمز

النحل.تربيةفيوخبيرممتاز،كمانعازففهو،المثال

وقدام(،)887قرمزيةدراسةروايةفيهولمزدويلقدم

،أسكتلنديطبيبوهوبلجوزيفنمطعلىجزئياشكله

الملاحظة.طريقعنالتشخيصفيبالمهارةاشتهر

منوهو5+.بالرمزإليهيرمزكيميائيعنصرالهولميوم

الذريووزنه67،الذريورقمه،النادرةالأرضيةالفلزات

جيالسويسريالعالمعليهتعرفوقد،039.461

بيراكتشفهالتاليالعاموفي.أم878عامبدايةفيسعوريت

كلمةمنمستمدااسماعليهوأطلقالسويديكليفثيودور

السويد.عاصمةلستوكهلماللاتينيالاسموهىهولميا

المشابهةوالمعادنالمونازيتمعدنفيالهولميومويوجد

فصلهوسائلوأفضل.الأرضيةالعناصرعلىتحتويالتي

ولون.بالمذيبألامشخلاصأو،الأيونيالتبادلعمليات

م،474.51حرارةدرجةفيوينصهرففكميالفلزهذا

لكلجرام789.وكثافته.م007.52درجةفيويغلي

وذ)3020+(وأكسيده.25!مدرجةفيمكعبسنتيمتر

المعدنية.الأحماضفيللذوبانقابلالباهتالأصفراللون

.النادرةالأتربةبمالكيميائىالعنمرانظر:



المححفصةالمساطقمياهتصريىع!وتساعدمائيةطرقاأيصاتستحدموهيهواصدا.!يالأحرىوالمددأمستردام!ياطمظرحمالم!نريدالقنوات

الا،د.من

هولندا

الجزءفيالثمالبحرعلىتطلصغيرةدودةهولئدا

اسمعليهايطلقعامةولصورة.لأوروباالعربيالشمالي

منفقطواحدجزءإلىيشيرالاسمهذاأنرغمهولندا

وأبالهولندلينأنفسهميدعونهولندافيوالناسالبلاد.

الناطقةالبلادففىذلكومع.المنخفضمةالأراضيبأهل

الدت!ش.اسمعليهميطلقبال!نجليزية

أوبالبحرمغطىالبلادأرضخمسيمنأكثركان

بفئالمياهقامواالهولمديينولكن.المستنقعاتأوالبحيرات

التيالمناطقهذهوفيامشثمارها.بغرضواستصلاحهامنها

الأرضوتعنيالصلدر،وتسمىالماءعنهاصرفوا

حبروأاشراعيةالأراضيأغنىتقعتجفيفها،بعدالمستصلحة

هولندا.فىالمدن

علىوتقعالبلاد،مدنوأكبرالعاصمةهيوأمستردام

أعمدةعلىأمستردامفيالمبانيوتقام.البولدراتهذهأحد

بالماء.المشبعةالأرضعمقفيمدفونةخرسانيةأوخشبية

الماءيصرفأمسترداموفي.الكثيرةبقنواتهاهولنداوتشتهر

.قناةمائةمنأكثربوساطةالأرضعن

منالمستصلحةالمنخفضة)الأراضيبولدرولعمل

المطلوبالمنطقةحولأسواربإقامةالهولنديونيقومالبحر(

القنواتمنسلسلةإلىضئالمياهيتمث!اعنهاالمياهصرف

،تستخدمالهواءطواح!توكانت.الشمالبحرحتىتجري

المحركاتحلتولكن،المضخاتلتشغيلما،يوما

المجففةالمناطقهذهومعظم.الآنمعظمهامحلأعهربائيةا

صرفاتملكلالذلكوهيالبحر،سطحمستوىتحتتقع

بناءبعدالضخيستمرأنلالدلذلكونتيجةطبيعيا،

البولدر.

خليجايومذاتكانالذيزيزويدرفصلتموقد

طولهبلغسدبوساطةام329عامفيالبحرعنضخما

عذبةمياهبحيرةالخلئإلىالتطويرهذاحولوقدك!ا.32

كبيرةمساحةتجفيفتمالوقتذأسكومنذإيسلمير،تسمى

وهذا.البولدراتمنالعديدأجناءوذلك،البحيرةمن

والمدنللمزارعالأرضمن2كمأ،838أضافالمشروع

.يدةالجد

وهمالبحر،يمالطويلةبمعركتهمهولنداأهلويفخر

كماعناء.بعدالمكتسبةالأرضلحمايةكبيرةعنايةيولون

وحقولهمومدنهمابيوتهماعلىبالإبقاءمشهورونأنهم

الهولنديينعندخاصةقيمةلهاوالأرض.ومرتبةنظيفة

كثافةالعالمبلادأكثرمنواحدةهيهولنداإنحيث

.بالسكان

الأراضيبعضهناكأنرغممسطحةهولنداومعظم

تقوملاالبلادتخترقالتيالقنواتمنوحنخير.المرتفعة

مائية.طرقاأيضساتستخدمبل،فحمسبمنهاالمياهبصرف



تاريحهيرحعالهولنديالعلم

وحتىأم063عامحوالىإلى

شريطبهكانالوقتدلك

منبدلأالقمةعلىلرتقالي

الأحمر.

الرموزوبهالبالةشعار

المالكةللعائلةالقديمة

والسهاموالسيفال!لمدية

المتحسدةالقوةعنيعبران

.الوحدةفى

سويسرا.مساحةتقاربهولندامساحة

أفمكالأهمهيالألبانلمنتجاتالماشيةتربيةومزارع

فيوعأهم!الأبىنمنتجاتوتصنيع.هولندافيالزراعة

الهولندية.الصناعة

الحكمنظام

ديموقراطيةحكومةوبها.دستوريةملكيةدولةهولندا

وأالملكالدلممتورويضع.ام481عامدستورعلىقائمة

.محدودةسلطةالعاهليمنحلكنه،الدولةرأسعلىالملكة

بناءوذلكالمعينينالحكومةمسؤوليكلالعاهلويختار

أيضاالعاهلويوقع.مختلفةحكوميةهيئاتمشورةعلى

العاهلكانوقد.البرلمانيصدرهاالتيالقوانينكلعلى

وليمالملكوفاةبعدام098عاممنذملكةالهولندي

الثالث.

عاممنذالعاهلهيبياتركسالملكةأصبحتوقد

التيجولياناالملكةوالدتهامحلحلتأنبعدأم089

العاهليتوجلاالأخرىالبلادفىمثيلهوبعكس.تقاعدت

يتولى.ولكنهالهولندي

نأرغملاهايفيلهولنداالوطنيةالحكومةوتجتيم

القواتاستولتوقد.كم5ءتبعدأمستردامالعاصمة

265هولندا

موجزةحقائق

.اممستردأ:صمةلعاا

.يلاها:لحكومةامقر

الهولندية.:الرسميةاللغة

المائيةالمسطحاتمن2كم7لأ929شاملة2كم523.14:الملساحة

إلىالشمالمنللدوأطامتدادوأكبر،الأراضيداحلالواقعة

وطولهالغربإلىالحتمرقومن،كم531طولهيبلغالجنوب

كم.367يبلغالسواحلوطول.كم26!

سطحمستوىفوقم321ويبلغ،ليرجفالسرأعلاها:الارتفاعات

سطحمستوىتحتم7.6وهوألكسندرالأميربولدروأقلهاالبحر

البحر.

السكانعددكانأم699عامتقديرحسب:السكان

ال!جلومترفىشخصا376السكانيةوالكثافة612.15).00

تعدادوفي.الريففي%أ1،المدنفي98%هووتوزيعهم.المربع

وتقديرسسمة.13لأ.6،،115إلىالعددوصلأم719عام

نسمة./000.18116:م1002عامالسكانعدد

الخنازير،الزهور،وأبصالالزهور:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

القمح.السكر،بنحر،البطاطس،الحليب

الحديد،الإلكترونيةاللأجصة،الألبانمنتحات،الكيمياويات:الصناعة

النقل.معداتالمصمعة،اللحومالسفط،منتجات،ا!كملبوا

الملح.،المفط،الطيعيالغار:التعدين

ناساو.فادفلهلموس:الوطنىالسلام

كلدر.،الأسامحيةالوحدةالنقود:

وجعلتهاأم597عامفيأمستردامعلىالفرنسية

لاهايإلىبحكومتهمعادواالهولنديينولكنالعاصمة

العدلمحكمةأيضالاهايتضمام.481عامفي

الدولية.

جزرتشملالتيهولندأمملكةمنجزءهىوهولندا

البحرفيالجزرمنمجموعتانوهي-الهولنديةالأنتيل

الكارلمجي.البحرفيأيضاتقعالتيأروباوجزيرة-الكاريبي

وفى.هولنديةمستعمرةتكونسابقاالجزرهذهوكانت

محافظتعيينيتموأروباالهولنديةالأنتيلجزرمنكل

المجلسينوكلاوزرأء،رئيسيرأسهوزراءومجلس

أعضاءهينتخبواحدتشريعىمجلسأماممسؤولان

الجزر.مواطنو

السكان

حواليففيها.سكانيةكثافةالعالمبلادأكثرمنهولندا

مناطقفهناكذلكومعالمردغ.مترالكيلوفينسمة376

بيوتهمعلىيبقونوالهولنديون.مزدحمةلاتبدوقليلة

منظمةالصغيرةومزارعهمالمزدحمةومدنهمالمنظمة

.الإمكانبقدرونظيفة

ويسمونهاالطبةبرفقتهممعروفونوالهولنديون

الهولنديالانضباطومعهالمريحالودوهذاجرلجهايد.



هولندا266

بإيجازالحكمنظام

دصتورية.مدصة:الحكومةشكل

!قاطعة.عحترةاتتا.الشاسىالتقسيم

ألملكة.اأوالملك:الدولةرئيس

اشئيرويرأ!،العاطشعييمهويتومالورراءرئيس:الحكومةرئيس

!كشإدا.مةالح!صأقسامويديرأيصاتعييمهيتهماوهوورراء،محلس

أ-هـطاداط-اأهامحلمم!يستقيلىأ!شإماالبرلمالىمعا!رراءاتحفق

.حديدةاتححالاتوتحرى

يتموااعر1لم5-الأوا!اانجلص(:الدولةعموم)ويسمىالبرلمان

المحلمر،ات!سوستا!تردالإقليمىاالتضريعمحلمعرلاتححابهم

.صواتأربعيلفترةلاتححالههااحتمصاايقموعفحوا051-التاى

معمو.يرفضها1أا!قمرحةاك!!اغواعريوافىتدريايمحلصروك!!

تعدجملها.أوا!وال!!ااضاحش!بملكحدهرالتاقيفالمجلسدلك

!حلس!عتمورةعلىباءاضشرصعاتالاقتراحاحاهلاأي!اويقوم

الورراء.

أرلعاعتردالمجلم!باصتحا!أحتمصايقوم:والبلديةالإقليميةالحكومة

وفي.أسس!صاداعدد،حتلا!الأعصاءاعددويحتلرو.سموات

يعيمادد-وكأأم!!،أسهعلىأضصميديةاا!يئةارئيصيخعيرآالأقاا

ر:ساءشعبء!أحعاهااأويقو.عحدةألهعرالتمميديةاكيئةارئبس

المدر.5آالأقاافيالتحفيديةالهيئات

:لج!!.الحيادمدىاغضاداحميعلععي!!احاه!!ايقوم:المحاكم

احداالمح!صمة!ا،امحاأعلى!ماطةالممصصصلسحبتهم

تلاثةتضمارقاصياترسبعةلهاا!ليااوالمحكمةا!واصدا.

اتوالتاالحائيةأطقصاياوآحرايدنيهياللق!طأحدهامحالس،

الضراتب.لقصايا

سة81:الصويتسن

أ!ط،احر!،المسيحيطقراطيالدالحز!:السياسيةالأحزاب

حر!أيصايسحىروالديمقراطيةالحريةأحلم!الشع!حر!و

.الأحرارا

إلىيصلكليسعددرطيرادولحريةحيعق.اللسلحةالقوات

اغواتافييحدمواأراشحالوعلىامرأذ.ورحل000.501

!مرصولهما!عدشخرا41،17ب!!ماتعرارحلمدةأسحلحةا

.عشرةاضاسعةا

البرلمالىوهوالعموممحلحم!مقروهيلاهايديالبرلمانمبانى

.الهولدي

ال!ضيفةالبلادهذهفىسارةالحياةجعلعلىيساعدان

العائليةبالاجتماعاتالهوأضديونويستمتع.السكان

السنويةوالذكرياتالميلادأعيادمث!بالمنا!مباتللاحتفال

الشوكولاتةتقدمالأصدقاءأوأعائا،تاتجتمعوعندما

أصشهية.اوالفطائر

لإيجادأجحراضدالمستمرةمعركتهمأئهوأخدصوناضيحور

ويهتمون.وعنايةبشحاعةأصفيضانامنحمايتئارالأرضا

لبلدهم.الصعيرالحجمبسببربماالأجنبيةاالدوأ!بأحداث

الأق!!.علىأجنبيةأنحةيتحدثتقريبا،هولنديوك!

هولندافيكانأم،699عامفي.السكانعدد

توجدالبلادهذهوفي.نسمة00026151حوالي

تسعةحوالييعيشإذالحضرس!صانلمسبأع!منواحدة

من%04وحوالي.المدنفيععتعرةث!!منأشخاص

وهماسعاحلي!تإقليمينفييعيشونهوأضدافيالس!!ان

تقعالإقليمينهذينوفيهوأصدا.وجنوبيهولنداشمالي

،ولاهايوروتردامأمسترداموهيأضديةحيمدنثلاتثبرأ

منهاكلسكانعدديزيدأخرىمديمةعشىهـدأربعشهناك

نسمة.001).00ع!ى

وأكبر.هولنديأصلمنتقريباهوأضداشعبوك!

والمغربإندونيسيامنأناساتشملأعولنديةاكيرالجماعات

كيا.وتروسورينام

والبروتستانتالكاثوليكمنكليش!ول.الدين

البروتستانتومعظمهولنداسكانمن35%حوالي

منأنهكما.الهولنديةأاللإصلاحاكخيسةإلىينتمون

الكنيسة.لهذهالمالكةالعائلةأعضاءينتميأنالتقليدي

وحوالي.للدولةاشسميةاصكنيسةاليمستفهيذلكومع

كنيسة.أيفيأعضاءليسواربالهولندلين

والكاثوليكالبروتستانتينظماأنالتقليديمنوكاد

نأأساسعلىحياتهمكخيسةالأيالمنتم!تغيرالأعضاءوا

.الإمكانقدربعضعنبعضهممخفصل!!يبقوا

المدارسانفصالشعملتالاختياريةالتفرقةهذهر

اليوميةوالصحفاشراعيةوالمنظماتالعماليةوالنقابات

الخمسينياتومنذ.السيا!عيةوالأحزابالإذاعةومحطات

.الشباببينخاصةالتراجعفيالتفرقةهذهبدأت

الهولنديونيتبادل.الترويحيةوالأنشطةالعطلات

ديسمبرمنالخامسفينيكولاسأغدلساعيدليلةالهدايا

نيكولا!القديسأنالأطفالاويعتقدالميلاد،عيدعنبدلا

ويمر-الطيبينوالبناتللأولادهداياومعهليوتهميزور-

القديسيمثلالأساقفةزيفيرجلالشوارعخلال

ظهرعلىالرجلهذايص!!أ!سترداموفينيكولالم!.

الاجراسورنينالمدافعبطلقاتا!عتقبالهويجريمركب

الجماهير.وترحيب

طض

لأ"
!،8-!*ا

ة،
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الهوأضديونأخذالميلاديعشرالسالغالقرنوخلال

غيروهناكنيكولاسأغديسازيارةعادةأمريكاإلىمعهم

سانتاإلىسنتركلاسالهولندياسمهالإنجليزالمستوطنون

كلوز.

الهولنديةالقرىفيالشبابيغنيالسعفأحدوفي

فيوهم،المضاءةالفوانيسويحملونالفصئ!عيدأغاني

وفي.الموسيقىولعمماعالرقصبغرضالسوقإلىطريقهم

بالبيضألعاباوالكبارالأطفالالفمئيلعبعيديوم

التاليالإثنينيومفيرياضيةألعابعدةوتجري.الملون

الفصح.ل!حد

يحتفلعطلةيومجولياناالأمالملكةميلادعيدويوم

وذلك،أبريلمنالثلاثينفيالهولنديونبه

الأشعياءأسواقوإقامة،والألعابالمحليةبالاستعراضات

سوقاالمدنمعظمتعقدذلكإلىوبالإضعافة.المستعملة

وولعمائلنفالال!صعروضفيهتجريكيرمستسمى

.أخرىترويح

الزهوروأبصالالزنابقبزراعةهولنداأهلويشتهر

ربيع.كلالزهوراحتفالاتمنالكثيرويقيمون،الأخرى

والحمراءالزرقاءبالزهورالمغطاةالطويلةالعروضوتسير

الأزهار.حقولبجوارالمدنأرجاءفيالقرمزيةوالصفراء

بالتصميماتوالساحاتالبيوتتتزينالطريقوبطول

الجميلة.الوردية

الأرضعنالماءتصرفالتيالقنواتوتستخدم

لهارياضةوهيالجليد،التزلكللىأغراضفيأيضا

الناسيجدلامعتدلهولنداشتاءولكن.الكبيرةشعبيتها

وأبصالروالزهوالزهور.م!ألواعايقدمأمستردامفىزهورسوق

فيالملادمحتل!إلىتصدروهيهولندا.فيهامة!شجاتالزهور

العال!.أرجاء

بالكثرةالتزلجلممارسةالكافيةبالدرجةالسميكالجليد

بالدرجةصلباالجليديكونوعندمايودونها.التي

للأطفالالفرصةلإيجادأحياناالمدارستعطل،الكافية

بمشاهدةكثيراالهولنديونويتمتع.التزلجيمارلحعواكي

وهيإنتوختألفستدوتسمىالجليدعلىالتزلجمسابقة

حينفريزلاند،مقاطعةفىالقنواتعلىتعقدمسابقة

ساحةوتربط.الكافيةبالدرجةصلباالجليديكون

المقاطعاتمدنكلكم02تبلةالتي،السباق

.عشرةاللإحدى

لمامشابهةملابسهولنداأهلمعظميرتدي.ا!للابس

وأحيانا.الأخرىالغربيةالبلادمعظمفيالناسيرتديه

السمكصيدوقرىالمزارعمناطقفيالناسيرتدي

كلوبن،تسمىوالتيالمشهورةالهولنديةالخشبيةالأحذية

منالقدمينتحميولكنهاأصواتاتصدرالأحذيةوهذه

الأزياءوتحتوي.الجلديةالأحذيةمنأكثرالرطبةالأرض

والسراويل،للرجالالطويلةالسراويلعلىالهولنديةالوطنية

الدانتيلا.منقبعاتمعللنساءالطويلة

قليلةمناطقفيالأزياءهذهيرتدونالهولنديونزالوما

الساحلية،السمكصيدومجتمعاتزيلاند،جزيرةومنها

و!مبالنبرج.محتافورستومدن

اللغاتمجموعةمنجزءالهولنديةاللغة.اللغة

اللغةمنجاءتالإنجليزيةالكلماتمنوكثير.الجرمانية

الشماليفريزلاندإقليمأهلأما.تعديلهابعدالهولندية

جرمانيةلغةوهيالفريزيالية،اللغةسحدثونفهم

.أخرى

الألمانيةأوالإنجليزيةيتحدثونهولنداأهلومعظم

أجنبية.لغاتعدةيتحدلونمنهموكثير

يذهبأنعلىالهولنديالقانونينص.التعليم

المدرسة.إلىعشرةالسادسةإلىالسادسةسنمنالأطفال

تفيالتي-الدينيةالمدارسوتشمل-المدارسوكل

اعتماداتتتلقى،القوميةالتعليميةالمناهجبمتطلبات

تشملالقانونأقرهاالتيالمتطلباتوهذه.حكومية

هولندافييوجدولا.المدرسينوجلبالدرأممةمقررات

عدةتوجدهذامنوبدلأ.العامةالثانويةللمدارسبرنامج

الطلبةبتدريبيقومنوعوكلالثانويةالمدارسمنأنواع

الدراسةأوالجامعيالعملمثلالخاصةالأغراضلأحد

الأعمالقطاعفيالوظائفأوالمعاهدمختلففيالمتقدمة

الصناعة.أو

.الجامعاتلكلالماليالدعمالحكومةوتقدم

الجامعاتطلابمنوكثير،منخفضةالدراسةومصاريف

هيالجامعاتوأكبربآخر.أوبشكلحكوميةمعونةيتلقون

أما.طالب000/25حواليتضمالتيأمستردامجامعة
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تجذ!الهولنديالفنروائع

فيريكزمتح!إلىالروار

أحرجتوقد.أمستردام

كباربعضالمححفضةالأراضي

و!سهمالعالميير،الرسامير

مثلالمدامىالأساتذة

ولرانز!رميروجاررامبرات

أحرحتوكذلكهالز.

!ثلالعظماءالمحدثيراسفماننا

مولدريان.وبدبحوخفان

تأسمستاكتيليدنفىالدولةجامعةفهيالجامعاتأقدم

.أم575عام

أعال!ا.افيالرسامينأكبربعضهولنداأنجبت.الفنون

الذهبيأ!صراوهو،الميلاديععترالسابعالقرنوخلال

هوخديليترالفنانونالأعمالروائابرسمقامللبلاد،

شرمير.وجانرويزدايلفانوجاكوبورمبرانتهالزوفرانز

يرسمونالأوروبيينأ!نانينامعظمكانالوقتذلكوفي

ولكن،فقطأممةالماالأسرأعضاءأوالنبلاءأوللكنائس

واشترى.العاديةوالأشعياءالناسبرسمقامالهولنديالفنان

ليزينواالأعمالتلكأ!وأخدي!!اأ!الأعماارجالمنال!ضير

هولندافيالحديثةالفترةرساميقائمةوتضما.بيوتهملها

.موندريانوبيتجوخفالىفنسنت

السطح

هولندافيرئيسيةأقاليماأربعةهناك.الجغرافيةالأقاليم

الكثبان-أ:وهيالداحلإلىالبحرمنمرتبة

الرمليةالسهول3-البوأسدرات-المجففةالأراضيا2-

الجنوبية.المرتفعات-4

فوقم5.7إلى5.4منالكثبانترتفع.الكثبان

السائرمإلخطتنحنىالمنطقةوهذهالبحر.سطهحمستوى

الشمالوفي.أصثممالابحرعلىالمط!!هولنداساحلبطوأط

الخطينكسرولا.أمخربيةاالفريزيانجزرعلىالخطيحتوي

الخارجبوسعاطةالجنو!فيينكسرولكنهالمنتصم!في

للزراعةتصلحلاالرمليةالكثبانومنطقةللنهر.العريضة

قليلة.أشجارفيهاوتنمو

سطعمستوىتحتأغلبهايقع.المجففةالأراضى

ومنطقةسدود.أورمليةكثبانأجحرامنوتحميهاأجحرا

هولندا،فيانخفاضاالنقطأكثرهيوأل!سسندر،الأمير

البحر.سطحمستوىتحتأمتار!حتةحواليلنخفض

البلاد،مساحةخمسيمنأكثرتشكلالمجففةوالمناطق

الطينيةالتربةمنخصبةمسطحةمناطقعلىتحتويوهي

وأالمستنقعاتأو،يومذاتالبحريغطيهاكانالتي

هولنداليمقاأ!سس!،خح!حبر!حص
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ص!تقوتحخامرلابدالشديدالبحرموجيلطمهاالتىالحوائط

للآخر.وقت

إنتاجيةالمزارعأكثرعلىكذلكتحتويوهي،البحيرات

.المدنأكبروعلى

فوقم03منأقلارتفاععلىتقع.الرمليةالسهول

إلىالمنطقةوترتفع.الأماكنمعظمفيالبحرسطحمستوى

رمليةسلسلةوهناك.الغربيالجسوبفىذلكمنأعلى

والتربةمموجا.السطحيجعلمماالسهولتتخللمنخفضة

ممكنة.الزراعةتحعلالأسمدةولكنخصبةغيربطبيعتها

هناكأنكماالصنوبر.أشجارالمنطقةهذهمعظماوتغطي

وبعهضالميوزنهرمجرىيميزأ!ينيةااقىبةمنعريضاسهلا

هامةمائيةطرقاالأنهارهذهوتش!سل.الرايننهرشروع

يشكلمما،الأخرىوالقنواتالأنهارباقنواتوتربطها

.للمواصلاتشبكة

وترتفع.المناطقأعلىتشكلوهي.الجنوبيهالمرتفعات

منبالقربم321إلىبيرجفالسروهي،نقطةأعلى

هناكوتنموبطبيعتهاخصبةترلتهاوالمنطقة.ماسترخت

البساتين.فيالفاكهةمنالكثير

هولندامنالغربيالجنوبيالجزءمعظميتكونالدلتا.

وعلىالشمالبحرساحلقبالةتنتشرجزروأشباهجزرمن

دلتاعنعبارةالمستنقعاتمنالمساحةوهذه.طوأسه

التيالمياهلضخالححر(م!مستصلحة)أرصراتلواطتسمىالأرصامرماطتيستصلحودلىأكولمديوالىحطالسح!!لمئاتالبحرمعالطويلةالمعركة

دلىب!تاطمسالةعرضياقطاعاأدلاهاصتمكلاممتلو.الجا،ديعراشالعاسقرلىاممدالمولدراتهدهرتتمواوقد.اطحارحتعطيها

.البولدراتصلعيداالماءالحوائطتحمصأكيروأد،5الشكلويوضح.رووا!تسمىداحليةومديمة(الشماللحر)علىهيلدر

حطح(ص---ء

أ..احسهـ

أ!+!ىمحنم!2)!*وو

رءم!د)ممو*!،3)،،!بر!3
!سر!كؤدأ!!أأ،!+أيأ،!أجم!نهااليح!أ-!مأبى)و!--

---هـ-ت-*-تر-عسسما!-سح---لألم!ص--ء--؟كا-حسس!كا/تمش-"--------،،مصر----+جى

.ءمي!225لأصمر

..أكم7ة05!5/2صمر

التيوالقحواتهولدافىالرراعيةالأراضيأعىهي(المجففةالأراصي)منطكقةالبولدرات

أحرىرهورعدةواش،لقوتررع.اطحطقةليالحصمةالترلةلريأيصاتقومالمياهتصرد

تجارية.الأعراصهاك

لحريفصلكم،32طولهحائطالأفسلوتجايك

إيسلمير.مياهعرالشمال
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بعصلهمسطحومعظمهاممخفصةكلهاهولندافىالرمليةالسهول

.هناكالمراعي!ىالألبانماشيةوترعى.التلال

الراين.نهرمنوفروعوالشيلدتالماسنهريمنتشكلت

هذهفيالحوائطبتحيمعاصفةقامتأم539عاموفي

هكتار008.151منأكثرإغرأقذلكونئكن،المنطقة

عاموفي.شخص00281منأكثرغرقكما،الأرضمن

تلكمثلحدوثلمنعالدلتامشروعفيالعملبدأأم589

وهوأم869عامالمشروعفيالعملاكتملوقد.الكارثة

وتمنعالجزرتربطالتيالضخمةالسدودمنسلسلةيشمل

ضخمةبواباتهناكأنكما.المنطقةإغراقمنالبحر

المنطقةإلىالدخولمنالطبيعيوالمدالمالحةللمياهتسمح

صيدواقتصادياتالطبيعيةالبيئةعلىيحافظوهذا.ألمحمية

هذهغلقيمكنالعواصفوأثناء.الدلتافيالأسماك

.البوابات

لمناخا

السببويعود،ورطبمعتدلهولندافيالمناخ

لاالشتاءوفيالبحر.علىالبلادوقوعإلىلذلكالرئيسي

يكونلاالصيفوفي.الأرضمثلبارداالبحريكون

الغربيةالرياحتعمللذلكونتيجة.الحرارةشعديدالطقس

وعلىالشتاء،فيالبلادتدفئةعلىالبحرمنتهبالتي

الرياحتعملذلكإلىوبالإضافة.الصيففيتبريدها

السماءجعلعلى،الرطوبةتحملوالتيالبحر،منالاتية

تحميالغيوموهذه.بالغيومكثيراملبدةالبلادفوق

بينالحرارةدرجاتوتتراوخ.الشمسحرارةمنالأرض

قليلافترتفعالشتاءفيأما.الصيففيم518إلى61

.مأ-منأقلعن

فليسولذا،الريحتصدجبالالبلادفيتوجدولا

.وأخرىمنطقةبينالطقصرفيكبيرةأختلافاتهناك

ارتفاغا،هولنداأجزاءأكثروهو،الشرقيالجنوبيوالوف

منأكثرالمتوسطفىسنوياوتتلقىمطرا،أكثرهاأيضاهو

وأشكالذائبةوثلوخأمطارأي،التساقطمنملم086

زيلاند،جزرإقليمعلىتسقطكما.الرطوبةمنأخرى

أمطار،الوسطفىالألمانيةالهولنديةالحدودبطولوكذلك

مطرا،المواسمأكثرهووالصيف.ملم096يبلمتوسطها

.العاممدارعلىمناسبةبصورةتتوزعالساقطةالمياهولكن

بعضفىدقيقة03كلوجيزةلمدةالأمطارتسقطوقد

المناطق.

المناطقعلىشدةأكثرالشمالبحروعواصف

بعضالعواصفهذهدمرتوقدهولندا.منالساحلية

أحياناعنهانتجت،فيضاناتفيوتسببتالسدود،

الشماليةالمناطقوتستقبل.الأرواحفيكبيرةخسائر

فىالضبابويزدادالبحر.منالضبابمعظموالغربية

الشتاء.

قتصادلاا

درجةإلىوصناعيافنئامتقدماقتصادهولندااقتصاد

منتجاتتصنيعيجعلواأنالمهرةالعمالواستطاع.عالية

ممكئا،أمراالكيميائيةوالموادالإلكترونياتمثلصناعية

للمساحاتالحديثةالزراعيةالفنيةالأساليبأتاحتكما

ولأن.عاليةإنتاجيتهاتكونأنالزراعيةللأراضيالصغيرة

تعتمدفهيقليلةطبيعيةمصادرإلاتملكولاصغيرةالبلاد

الصشاعاتوتستورد.الخارجيةالتجارةعلىكبيرةبدرجة

.الجاهزةالمنتجاتوتصدر،الخامالموادمعظمالهولندية

والخدماتالمصارفوأعمالالبحريللشحنأنكما

الاقتصادفىمهمةمكانةوالسياحةالأخرىالمالية

.الهولندي

البلادجعلتلهولندابالنسبةالخارجيةالتجارةوأه!ية

ساعدتفقد.الدوليالاقتصاديالتعاونبشدةتساند

صارت)التيالمشتركةالأوروبيةالسوقتشكيلفىهولندا

الوحدةقدمتوقد.أم79ءعامفى(الأوروبيةالمجموعة

الهولنديةالتجارةفيالتوسعأجلمنالكثيرالاقتصادية

الدولشكلتأم399عاموفيالاقتصماد.فيوالتحسن

والذيالأوروبيالاتحادالأوروبيةالمجموعةفيالأعضاء

والسياسى.الاقتصاديالمجالينفيالتعاونزيادةإلىيهدف

الأوروبى.الاتحاد:نظرا

الملحمنضخمامخزوناهولنداتملك.الطبيعيةا!لوارد

الأراضيمنطقةفىوالتربة.النفطوبعضالطيعيوالغاز

الزأنمنومعظمهاالغاباتوتغطيجدا.خصبةالمجففة
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رتتدفق،فقطالأراضىمن%8حواليوالصنوبروالبلوط

درجةإلىمستويةالأراضىولكنهولندا.عبركثيرةأنهار

الكهربائيةالطاقةلتوليدالكافيةبالقوةتتدفقلاالأنهارأأن

رئيسىبشكلتتولدالكهربائيةالقوىفإنلذا.المائية

وكذلكالوقود،تستخدمالتيالقوىمحطاتبوساطة

المترابطةالشبكةومعهاالانهار،أما.النوويةالقوىمحطات

الرخيص.بالمقلالبلادفتمد،القنواتمن

النابخثلثىالخدماتصناعةتشكل.الخدماتصناعة

البضاؤقيمةإجمالىأيهولندا؟فيالإجماليالوطنى

ويعمل.عاممدىعلىالبلادتنتجهاالتيوالخدمات

وتشكل،الخدميةالصناعاتفيالعمالمن7%0حوالي

الصناعةأنواعأهموالاجتماعيةالشخصيةالخدمات

والعمالة.القومىالناجبإجماليشعلقفيماالخدمية

أه!اثانىالتصليحومحلاتوالفندقةالتجارةوتعد

المراكزمنوروترداموأمستردام.الخدميةالصناعاتأنواع

وتشمل.والتجزئةالجملةلتجارةأوروبافيالرئيسية

أسقاروأوالتأمينالتمويلالأخرىالخدماتصناعات

والمنافع.والاتصالوالنقلوالحكومة

هولندافىاقتصادينشاطأهمهوالتصنيع.الصناعة

تعاونتولقد.الإجماليالوطنيالنابخمن%02ويشكل

وضعفىوالعمالالأعمالأصحابومنظماتالحكومة

،الأخرىالوظيفيةوالسياساتالأجورسيالمماتأسر

.هناكمألوفغيرشيءفالإضرابهذاوعلى

بحرقناةعلى)الفولاذ(،الصلبمصانعوتممل

الحديدخامعلىاعتمادا،امسترداممنبالقربالشمال

أما.روتردامحولالسفنبناءترساناتوتقعالمستورد.

العالمشركاتأكبرمنواحدةمقرفهيإيندهوفن

سلعاهناكالشركةوينئمصنع،فيليبسللإلكترونيات

مصانعوتنتجوالتلفاز،المذياعوأجهزةالمنزليةالأجهزةمثل

والطائراتالنقلوسياراتالركوبسياراتأخرى

الصناعية.والالاتالصغيرةالتجارية

ومن.المصنعةالأغذيةأيضاالرئيسيةالصناعاتومن

الزبدخاصةالألبانمنتجاتهناكالرئيسيةالأغذية

منواحدةهولنداوتعد.المصئوالبيضوالحليبوالجبن

الغذائيةالمنتجاتوتشمل.العالمفيالجبنمنتجىأكبر

المصنع.واللحموالشوكولاتةالسكروبنجرالأخرى

والأسمدةالعقاقيرتنتجالكيميائيةوالصناعات

وهناك.الصناعىوالمطاطالبلاستيكوأعمالوالدهانات

صناعةوتقوم.روترداممنبالقربضخمةتكريرمصانع

الصناعية.والأليافوالصوفيةالقطنيةالموادبإنتاجالنسيج

لق!إلماسشهيرامركزاطويلةلفترةأمسترداموكانت

وصقله.

منمساحةأيتبديديستطحإلهولنديونلا.الزراعة

كبير.حدإلىالسكانكثيفةالبلادلأنذلكالأرض

الالاتواستخدامأراضيهمبتسميدالفلاحونويقوم

الحديثة.

فقط.هكتارا51الهولنديةالمزرعةمساحةومتوسط

أراضىمساحةثلثيحوالىالزراعيةالأراضىوتشكل

لهولنداالإجمالىالوطنيالنابخ

مساعةص28/

عة*ارر/4

حدمات68%

دولار0002000.001.132هولندافىالإحمالىالوطميلاإلماغ

قيمةمحموع،الإجماليالوطيالناغويعمىأم،299سمةأمريكي

وتتضمن،واحدةمسنةفيماللدقبلصالمشحةرالحدماتالسلع

والممتلكاتوالتأمينوالماليةوالمرديةالاحتماعيةالحدمات:الحدمات

والنقلالتعليمومراكروالفنادقوالتحارةالحكوميةوالحدمات

والمصانعالإلشاءاتالصساعةوتشمل.العامةوالمرافقوالاتصالات

.والغالاتسماكالأوصيدالزراعىالقطعتتهمملوالرراعةوالتعدين

الاقتمماديةالأنشطةحسبوالعمالالإنتاج

المشتغلونالعمالائمويةالنسبةالاقتعماديةالأنشطة

المئويةالنسبةالأشخاصعددالوطنيللنابخ

----الإجمالي

11000/401،191التصسيع

559.133،"..9المتمحصيةالحدمات

لاجتماعيةوا

181،"51000.44والفنادقالتحارة

التصليحومحلات

42000.65511والأ!نالماليةالأعمال

والممتلكات

+!-إ-11لحكومةا

7000.377والمواصلاتالنقل

6000.377لإنشاءاتا

00.237"4لاتاحاا،لزراعةا

لأسماكاوصيد

0079"1ي!لتعدا

54ر...2المرافق

51----؟-،30528-----0015----------الإجمالى

المائةلى!صمىأقل+

هولدا.،المركريالإحصاءمكتص:المصدرأم299احامالأرقام

والاحتحاعية.الشحصيةالحدماتدىمصمحةبر،
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الربيعمنالجمعةأيامللحبنالشهيرألكمارسوقيعقدألكمار.سوق

الجبن.بحملالزاهيةبقبعاتهمالحمالونويقومالحريور،إلى

والمعادلىالمزارعالحريطهةهذهتبين.الغاباتومحاصيلومعادنمزارع

إلىالحري!هةتشيركماهولمدا.تحتجهاالتيالرئيسيةالغاباتومحاصيل

المحاصيل.ومناطقوالعاباتالمراعىوإلىللبلادالرئيسيةالصماعات

صناعية.محطقةلكلالخاصالصناعيالمركزاسمدكروقد

الرئيسيةالمحاصيل

بهل!!ث!!صصمرلاعيط!قمع

بطاطس؟كاسبرو

.ءأاجم!ا،كطبم!بط!ملأ

سمكرارز9ء.!

طدلهفيإت)"خا.*زهوودإر
ص.لدلم!كاصنا!يه!بنرب!

!برامسترا!ي!!!اأك!ثغاليج!ا"11

هور!ثمعلدحرلسكرلأخقازامميمالم!ا3-ا!لأىع33،كاخناليكد!ين-

اواروسبر.زر!"-:"مص-ى،؟//قجإويإفئ!ش

اا!3"/سشااخناهـلثررربركةأه!كفيى!خنازير-/ع

كثعاك!/لا*!!خن!لر!جاودار

?!رخضررا!هـ)يندهومنلحا!الغابه

لسعرلأشوفا!،اودأر

ملل75ء.052!اكه4

ع0200121!سير!حجريفحم

5105سام!ص!

الجزءفيالمحاصيلوتزرع،للرعيمنها%55،الدولة

الباقي.

منتجاتمزأرعهىهولندافىالزرأعةفروعوأهم

تستخدمالتيالمحاصيلالسكانأغلبويزرع.الألبان

خمسةحواليوهناك.الحيواناتلتغذيةرئيسيةبصفة

الألبانماشية-الماشيةمنرأسالمليونونصفملايين

أيضاالفلاحونويربي.الحقولفيترعى-خاصةبصفة

والغنم.والدواجنوالخنازيراللحمماشية

تشغلها،التيالمساحةحسب،المحاصيلوأهم

وزراعةوالشعير.،والقمحالسكر،وبنجر،البطاطس

تزرعحيث،الهولنديةالزراعةتخصصاتأهممنالزهور

تصدرثمضخمةزجاجيةبيوتفيوالخضراواتالزهور

الزنابقوخاصةالزهور،وأبصال.العالمبقاعمعظمإلى

والزنابقوالياقوتينالنرجسزهوروتغطيأيضا.مهمة

منومايوأبريلشهريفيوليدنهارلمبينالريفمنطقة

.عامكل

الطبيعي.الغازمنالكثيرالهولنديونينتج.التعدين

منالشرقيالشماليالجزءفيجرونينجنإقليمفييقع

الوقودهذامستودعاتأكبرمنواحدالمنخفضةالاراضى

فيدرنتإقليمفيالنفطآباروتوجد.سلوخترنحقلوهو

هذهإنتاجويسد.لاهايمنوبالقربالشرقيالشمال

البلاد.حاجةمنيسيرأجزءاالابار

عمالويذيبهنجلو،منبالقربالملحروأسبوتقع

الذائبالملحيضخونثمالأرضتحتالخامالملحالتعدين

الملح.علىللحصولالتبخيرعمليةتتمحيث؟السطحإلى

أساساالهولنديالسمكحصيلةتأتي.السمكعميد

صيدويتم،الشمالبحرومنوالخلجانالساحليةالمياهمن

الساحلية.المياهمنوالرخوياتالثعابينوأسماكالروبيان

والماكريل.الرنجةسمك!طالأنواعوأهم

الأنهارمنضخمةشمبكةهولنداتملك.النقل

وكثيرالرئيسيةالأنهاروتعد.للملاحةالصالحةوالقنوات

المحيطيةالسفنوتستخدم.مهمةمائيةكراتالقنواتمن

فىالمحركاتذاتالمرأكبوتحمل.الممراتهذهأكبر

فيالبضائعإجمالينصفمنأكثرالداخليةالمائيةالممرات

.الممهدةالطرقمنممتازةشبكةهولنداتملككماالبلاد.

تقدمكما.سيارةتقريبا،،هولنديةعائلةكلولدى

بالسرعةتتميزخدماتللدولةالمملوكةالحديديةالسكك

.والانتظام

وعدد.الدراجاتالهولنديينمعظمويركب

البلاد.فىالسكانعددتقريبايوازيالدراجات

الأنحاء.جميعفىبهاخاصةمنفصلةممرأتوللدراجات

برومفيتسن،وتسمى،المحركاتذأتالدراجاتتكثركما
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زاحدةهيبلبالعم!!،ازدحاماالموانئأكثرهيوروتردام

منبوالةتستخدمحيثالعال!ا.فيازدحاماأكثرهامن

يعدالذيالرايننهرطريقعنأوروبادولمنكثيروإلى

أماأوروبا،فيازدحاماالداخليةالمائيةالممراتأكثر

ببحرفتربطها،،الهولنديةالوانئكبرىثانية،أمستردام

القنواتأعمقمنواحدةوهيالشمالبحرقناة،الشمال

عرضا.أم6و.عمقاأم5تبلغإذوأعرضهاالعالمفي

منبالقربشيبولالهوأضديالوطنيالجويالميناءيقعو

أ!م!!باازدحاماالأوروبيةاالمطاراتأكثرمنوهو.أمستردام

عامفيأنشى-هناكمقر.م.لكالملكيةالجويةوللخطوط

أ!يران11صأخصوأأقدممنأصشر!صةاهذهوتعد-أم919

.اليومحتىتعم!!زالتوما.العالمفيالعاملة

ثمانينحوافيهولندافيتوجد.والاتصالاتالإعلام

فيتصدرالتي،التلغرافهيوأكبرهايوميةصحيفة

البلاد.أرجاءجميعفيوتباعأمستردام

ول!شوالتلفاز.الإذاعةشبكاتوتديرالحكومةوتملك

هذهبرامجمعظمالإعدادإذاعيةشعركاتثمانيتقوم

أررينيةواأ!سيامميةاالحماعاتيمثلومعظمها،الشب!صات

مرحثرأأوواحداتملكهوأصديةعائلةوكل.والثقافية

لتشعي!!الحكومةتقومكذلكوالتلفاز.المذياعأجهزة

واخبرقية.والهاتفيةالبريديةالخدمات

تاريخيةنبذة

قيادةتحت،الرومانيةالقواتقامت..ملى58عامفي

وبلجيكابهولندااليوميعرفمابغزوقيصر،يوليوس

التيالمنطقةمنكبيراجزءاالرومانوغزا.ولكسمبورج

البلادتعنيهوأضداوكلمة،المنخفضةبالبلادالانتعرف

بلجيكاأيضاتشملالمنخففحةالبلادحانتوإنالمنخفضة

ولكسمبورج.

جرمانيشعبقامالميلادبعدالخامسالقرنوخلال

اشخفضة.البلادمنالرومانيينبودالفرانكيينيدعى

القرنخلالانهارتلكنهاالفرانكيةالمملكةواتسعت

المنخفضةالبلادتقسمتم087عاموفي.الميلاديالتاسع

الغربيةالفرانكيةوالمملكةالشرقيةالفرانكيةالمملكةبين

الشمالي،الجزءأماوفرنسا(.ألمانيابعدفيماأصبحت)التي

جزءاأصبر!فقدهولندا،الانيسمىمايشملكانماوهو

أحشرقية.االفرانكيةالمملكةمن

البلادحكاميهتملمالبدايةفي.التجارةنشأة

وازدادت.بالمنطقةقليلاإلاوالألمالىالفرنسيونالمنخفضة

خلاأ!ول!ش.المحليينوالكونتاتوالدوقاتالأساقفةقوة

فيوالصناعةالتجارةبدأتالميلاديعشرالثانيالقرن

صيدوأصتى.المنخفضةالبلادفيسريعةبمعدلاتالاتساع

أهميةالنسئلهاوصناعةوالشحنالسفنوبناءالسمك

بالبلادوالفرنسيينالألمانالملوكاهتماموزاد.خاصة

التي،المدنأماوازدهارها.التجارةتطوربعدالمنخفضة

شيالمحليينالنبلاءلحماندتفقد،حرةالبقاءتودكالت

الأحانب.االح!!امضدصراعهم

تمالميلاديعشرالرالغالقرنلدايةفيالبلاد.توحيد

البلادمعظمعلىالسيوةالفرنسيينلرغنديلدوقات

والشراءوالزواجالإرثطريقعنوذلك،المنخفضة

القوميةالوحدةفبدأت،مركزيةح!صمةاوأنشأر.الحربو

.رأخصوأافيأحسياسيةوا

أراضيالخامستشارلورثأم605عاموفي

علىملكاأصئأيضاأم651عاموشيبرغنديا.دوقات

الحكمتحتالمنخفضةالبلادأصبحتوبهذاأسبانيا.

روماإمبراطوروالنمساأرشيدوقتشارلوأص!!.الأسباني

زادأمء02عامبدايةومن.أم951عامفيالمقدسة

المنخفضة.للبلادالمركزيةالح!صمةتدعيمامنتشارلز

منالأولىالسنواتغضونفيأسبانيا.منالتحرر

الحركةانتشرت،الميلاديعشرالسادسالقرن

البلادأرجاءفيالدينيبال!صلاخالمسماةاكبروتستانتية

للرومانيينالتهديدهذايوقفأنتشارلزأ!وحار.الممحفضة

ما555عاموفي.البروتستانتعلىبالقضاءتوأجكأ!لاط

المنخفضة.البلادأسبانياملكالثانيفيليباللهورث

فيضوحاول،اشبروتستانتضدالصراعمنفيليبوصعد

مأ568عاموفي.المنخفضةأجلاداعلىملةال!ظالسيوة

الأولوليميقودهموكان.الفظحكمهضدالنبلاءثار

أورانج.أمير(بالصامت)المسمى

المعاركفيعامةبصفةناجحةالأ!مبانيةالقواتكانت

المدينةولكنأم573عامفيليدنالأممبانوهاجم.البرية

السدودالسكانفتعأم574عاموفي.ببسالةقاومت

،الهولنديالا!عطولوأبحرالبحر،مياهتعوثكانتأضىا

الأسبانيين.منليدنلإنقاذالفيضانمياهمستغلا

التابعونفالنبلاءتنحسر.الثورةبدأتأم957عاموفي

منالجنوبيةالأقاليمفيكانواالكاتوأجمكيةالرومانيةللكنيسة

موقففيأصبحواقدبلجيكا(،الان)وهيالمنخفضةالبلاد

وأصبحت.الأ!عبانيةاالسيوةإلىفعادواالرفض

هولندا(.الآن)وهيالشماليةالأقاليمافيأقوىالبروتستانتية

اتحادالشماليةاللأقاليممعظماشكلتأم957عاموفي

وفي.الأسبانضدالثورةفيبالا!شمراروتعهدتأتريخت

امشقلالهاالشماليةالأهضاليماأعلنتأم581عاميوليو26

با!عمبعدفيمامعروفاأصبحماإنشاءفيبادئةأممبانيا،عن

أجلمنالحربفيالهولنديونواستمر.هولنداجمهورية

استمرتمؤقتةهدنةماعداأم،648عامحتىامشقلاا!م
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النهايةفيأسبانياواعترفت،م1621إلىأم906من

.أم648عامفيهولندابامشقلال

هوالميلاديعشرالسابعالقرنكان.والقوةالرخاء

بحريةقوةالبلادأصبحتفقدلهولندا.الذهبىالعصر

حجمزادأم65و.أم006سنواتوبين.رائدة

السفنوقامت،أضعافثلاثةإلىالتجاريأسطولها

العالم.فيالبضائعنقلعملياتنصفبحواليالهولندية

بارنتسوليمومنهم،الهولنديونالمستكشفونووجد

لصيدأخرىومناطقجديدةبحريةطرقا،تاسمانوابل

المدينةأمسترداممنالتجارةازدهاروجعل.الأسماك

أعلىالهولنديينومنحتالعالمفيالرئيسيةالتجارية

فيخاصةفريدثقافىإنجازهناككانكما.معيشةمستوى

الرسم.فن

إمبراطوريةالهولنديونأقام،الذهبىالعصروأثناح!

مأ206عامففي.العالممنكثيرةأجزاءفياستعمارية

شركةلتكونالشرقيةالهندمعالمتاجرةالشركاتتكاتفت

باتافيامدينةالشركةواتخذت.الهولنديةالشرقيةالهند

وطردت.لهامقراإندونيسيا(عاصمةجاكرتاالان)وهي

التيالمنطقةمنوالبرتغاليينالبريطانيينالشركةقوات

إندونيسيا(.الان)وهيالهولنديةالهندبعدفيماأصبحت

الان)وهيسيلانعلىالسيوةمنالشركةتمكنتكما

ومنإفريقيا.منالجنوبيالطرفواستعمرتسريلانكا(

القرنمنتصفإلىالميلاديعشرالسابعالقرنمنتصف

الغربيةالدولةهيهولندأكانتالميلاديالتاسئكلشر

شركةوتأسست.اليابانمعبالتجارةلهاالمسموحالوحيدة

مإلعالمللتجارةأم621عامفيالهولنديةالغربيةالهند

،ام462في،الشركةواستعمرت.الغربيةوإفريقياالجديد

نيويوركمنأجزاءتضمكانتالتيالجديدةهولندا

المتحدةالولاياتفيوديلاويروكونكتيكقونيوجيرسي

،ام626عام،الهوأضديونالمستعمرونواشترى.الحالية

دولارا.42قيمتهابضائعمقابلالهنودمنمانهاتنجزيرة

الجديدةأمسترداممدينة،بعامذلكقبلهناكوأسسوا،

اقتطع،أم634عاموفي(.نيويوركمدينةالان)وهي

.الأسبانمنوأروباالانتيلبجزرالآنيعرفماالهولنديون

ثلاثةهولنداخاضتوفرنسا.إنجلترامعالحروب

،أم652أعوامبينوذلكإنجلترا،ضدبحريةحروب

ريادةعلىالاستيلاءفييأملونالإنجليزوكان،أم674

وخلالفشلوا.ولكنهم،الهولنديينمنوالتجارةالشحن

بسورينامالانتسمىماعلىالهولنديونحصلالفترةهذه

بهولندايسمىكانماعلىالإنجليزواستولىالإنجليز،من

.الجديدة

الجمهوريةضدسرياحلفاوفرنساإنجلتراوشكلت

عامفيعليهابالهجوموقامتا،أم067عامفىالهولندية

إلىالنزولمنالإنجليزالهولنديالأسطولومنع.م6721

الهولندية.المدنمنعددعلىالفرنسيوناستولىبينماالبر،

أورانجأميرالثالثوليمانتخابتمالوقتذلكوفي

لها!نكداالىازرةابىقيالضةهيالملادكاتفقدلهولدا.الذهبيالعصرهوالميلاديعشرالسالعالقرنكانلهولندا.الذهبيالعصر

العالمي.التحاريالمركزجعلتهاأمسترداماصضابإلىلاتأتيكانتالتيوالسفنالبحار.عبرإمبراطورية
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بعضفتحبأنالفرنسيينإعاقةوليماستطاعوقدحاكما.

واسبانيةألمانيةقواتقامتوقد،الأرضوأغرقالسدود

فيكبرىهزائمبالإنجليزوألحقوا،الهولنديينبمساعدة

كما.أم674عامفيهوأ!ندامهادنةعلىوأجبروهمالبحر

.أم678فيسلاممعاهدةوقعواالذينالفرنسيينطردتم

الأسرةعضواتإحدى-ماريوهي-وليمزوجةوكانت

الثالثوأجمأصبحام968عاموفي.الإنجليزيةالمالكة

وقامت.الهولنديالحاك!اكونهبجانبإنجلتراعلىملكا

فرنسابهزيمةالأخرىالأوروبيةالبلادوبعضوإنجلتراهولندا

ومن.أم667و9681عاميوقعتاأخريينحربينفى

.أم471إلىأم107عامي

يلةأ!وأابالحروشأنمنحطنعشر.الثامنالقرن

ىدانتهتأشاالحربوفيهولندا.أجهدتأنفرنساضد

توأضهارأجحاراعلىمميادتهاهوأضدافقدتأم471عام

عنأضجارةواالهولنديةالصخاعةتوقفتكمابريطانيا.

التوسع.

(أم783-أم)775الأمري!جةالثورةبدأتوعخدما

فبدأت.البريطانيينضدالأمريكيينالهوأضديونساند

وهزمأم078عامفيأ!ولندي!تاضدبحريةحربانيابريم!ا

.أم784عامفيقامحيةهزيمةالهولنديون

فريسةالقوىالخائرةهولنداوقعتأم597عاموفى

البلادتسميةالفرنسيونوأعاد.الفرنسيةالغزولقوات

وامشولت.جديدةح!ضمةوأقاموا،تافي!اببالجمهوريه

رراءفيما،أ!وأضديةاالممتدظتمعظمعلىبريطانيا

البحار.

الأولنابليونأجبرأم608عامفي.الاستقلال

وأصبحت.عليهمملكالولسشقيقهقبولعلىأ!ولنديينا

يحكمأننابليونأرادوقد.هولندامملكةالباتافيةالجمهورية

.أم081عامفرنسامنجزءافجعلهاالبلادعلىقبضته

.أم381عامالفرنسيينبطردقامواالهولندلينولكن

قادةأعادأم581عامالأخيرةانابليونهزيمةوبعد

مؤتمرفيالقارةخريطةمنالكثيررسماالسيا!ميونأوروبا

هولندامملكةفىوبلجيكاهوأصدابتوحيدوقاموافيينا.

وليموأصبع.الفرنسيالتوسعالموالضدلتقويةوذلك

هولنداعلىالاولوليمالملكهو-أورانجأميرالسادس

للوكسمبرج.الأحجروالدوق

والدياناتواللغاتوالاقتصادياتالعاداتوكانت

فمعظمبلبصا.فىنظيراتهاعنتختلف!الهولندية

الطقاتوكانت.الكاثوليكالرومانمنكانواالبلجيكيين

بلجيكاأعلنتأم083عاموفي.الفرنسيةتتحدثأحلياا

السياسيةروابطهالوكسمبرجأنهتكما،الالمشقلال

العامهذاوفي.أم098عامفيالهولنديةالمالكةأحائلةبا

بعدملكةسنواتعشرالعمرمنالبالغةولهيلميناأصبحت

تكنلملوكسمبرجقوانينولكن.أضالثاوليموالدهاوفاة

بالحروص!.ل!مرأةتسم!ا

الأولىالعالميةالحربخلالمحايدةكمولنداواستمرت

الألمانيةالبحريةالمعاركوأعاقتأم(.191189)4

أتحجارةواوالشحنالسمكصيدعملياتوالبريطانية

الهولندية.

عاممايومنالعاشرفي.الثانيةالعالميةالحرب

أربعةوبعدهولندا.بغزوالألمانيةأغواتاقامتأم049

واستسلم.روترداممنالكثيرالألمانيةاأغاذفاتادمرتأيام

الهولنديةالبحريةقطعمعظموهربت.الهوأضديالجيعق

الحلفاء.بمساندةوقامتالألعرمنالتجاريسطولوالأ

الألماني،الاحتلالأثناءكثيراأكولمديوناعانىولقد

فيالعملعلىهولندامواطنيمنالآلافالألمانأجبرفقد

السريةالهولنديةالمجموعاتوحاربت.الألمانيةاالمصانع

الهاربينالأمعرىوساعدت،الإضراباتونظمت،الألمانا

عاممارسوفي.إسقاطهمتمالذينالحلفاءوطياري

يدفي)إندونيسيا(الهولنديةالهندسقطتأم429

الذيالوقتوفيلألمانيا.حليفةكانتالتي،اليالان

كانام459عاممايوفيللحلفاءألمانيافيها!شسلمت

جوعوأأوقتلواقدهولندامواطنىمن000.027حوالي

الثانية.العالميةالحربان!:.الموتحتى

-ين!ي!ر-؟3سصر-؟-س-حم!سى

!/!ص-س-ص7خ-ص"--رس-ح-ت!ير

كاث!!-بمخ!إ-!يأص-قي

وسطبضر!الألماليةالقادفاتقامت.بروترداملحقالذيالدمار

بعدالمدينةلناءوأعيد.فدمرتهالتانيةالميةا!ااالحربأتناءفيروتردام

.الحر!
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هولندافىمهمةتواريخ

يعرفومااللادالمسحفضةمنالكثيرقيصريوليولرعزاق.م*

بهولسدا.الآن

المنطقة.علىالفرانكيونمميطرالليلادي9إلى5القرنمن

)ألمالياالشرقةالفرانكيةالمملكةمنجرءاهولنداأصبحتم087

(.الان

الفرسميونبرغنديدوقاتقامالمليلادي15إلى41القرنمن

المسحفضة.اصلادامعظمشوحيد

ع!ملكاالمعخمضةالبلادحاكمالخامستشارلزأصبحام516

أيصا.أسبانيا

أسمانيا.عنا!عتقلالهمالهولنديونأعلىم1581

هولسدا.لاستقلالأممبانيااعترفتأم648

العالم.فيالأقوىالمحريةالقوةهولمداأصبحتالليلادي71القرن

ضدبحريةمعاركثلاثهولنداحاضتأم674إلى1652من

اجحار.اعلىبالسيادةواحتمطتإقيا

خلالالبحارعلىالسيطرةال!لمديونفقدام471إلى1017من

.السيادةهذهإنجلتراواكتسبتفرنساضدالحرب

هولندا.ع!فرنسا!سيطرتم1813إلى5917من

للحيكا.معمتحدةمستقلةمملكةهولنداأصبحتأم815

مستقلة.وأصبحتبلجيكاثارتأم083

الحربحلالمحايدةهولسدااممتمرتم1891إلى4191من

الأولى.العالمية

العالميةالحربحلالهولنداألماليااحتلتأم549إلى0491من

المنفىفيالهولنديةالحكومةولهيلميماالملكةورأممتالتانية

.بلندن

)إندونيهسياالهولنديةا!سداإلىالاممتقلالهولندامنحتأم949

(.الآن

متساويتنشريكتيرالهولنديةوالأ!يلسوريامأصمحتام549

الهولندية.المملكةفي

المشتر!صة.الأوروليةالسوقتكوينعلىهولمداساعدتم5791

الهولنديةالجديدةعينياعلىاحمعيوةاعنهولنداتحلتأم629

.المتحدةالأمإلىحايا(إيريانالآد)1

تماما.مستقلةدولةسوريامأصبحتام759

متعللةلياتركسالحاليةلابستهاجولياناالملكةتنازلتام089

السى.فىبتقدمها

وأ!سحتالهواسديةالأشيلعنأروباجزيرةانفصلتم8691

الهولندية.المملكةفيمتساويةشري!سة

التانيةالعالميةالحربتركت.الاقتصاديةالصحوة

البلاد،مصانعنصفالدماروشملحطاما.هولندامعظم

أصابكما.الحديديةالسككومعظمملاحتهاوخطوط

الأراضىشبعوأغرقت.وروتردامأمستردامميناءيالعجز

البلادترككمابالسدود.حلالذيالدمارنتيجةتقريبا

إلىمعظمهمورحلهولندا،مواطنيمنالألوفمئات

.المتحدةوالولاياتوكنداأستراليا

بناءلإعادةأنفسهمالهولنديونكرسالحربوبعد

لتحقيقالوثيقالدوليالتعاونالحكومةوأيدت.بلادهم

عضواهولنداأصبحت،ام459عاموفي.الهدفهذا

إلىانضمتأم479عاموفي.المتحدةالأمميثاقفى

خطةتحتالنهوضعلىمعاللعملالأوروبيةالدول

هولنداوتلقت.مارشالبخطةالمعروفةالمتحدةالولايات

وانضمت.مارشالخطةمعونةمنأمريكيدولاربليون

الدوليةالوحدةلتطويرالأخرىالحملاتإلىأيضاهولندا

وجماعة،الأوروبيوالمجلسالبينيلوكس،هذاوشمل

المشتركة،الأوروبيةوالسوق،الأوروبيةوالصلبالفحم

الأطلسى.شمالحلفومنظمة

الهولنديالصناعيالإنتاجزاد،أم59ءعاموبحلول

العالميةالحربقبلالمستوىعليهكانعما%06حوالي

.%02بحواليالزراعيالإنتاجزادكما،الثانية

الملكةتنازلتأم489عامفى.السياسيةالتغيرات

ذلكوفيجوليانا.لابنتهاالعرشعنالعجوزولهيلمينا

الهولندية.الهندفىجاريةثورةهناككانتأ!قتا

ما!94حتىام459فىبدأتالتيالحربواستمرت

إندونيسيا.باستقلالهولندااعترفتحين

أروبا،تضمكانتوالش،الأنتيلوجزرسورينامأما

فيالمتساويةوالعضويةالذاتيالحكمعلىحصلتفقد

تخلتأم629عاموفي.ام459عامالهولنديةالمملكة

وكانتجايا(إيريانالان)وهي،الجديدةغينياعنهولندا

وكانت.المتحدةالأموصايةإلى،الأخيرةمستعمراتهاآخر

أوائلفىالمعاركفنشبتالمنطقةبهذهتطالبإندونيسيا

السيطرةالمتحدةالأمأعطتأم639عاموفي.العامذلك

إندونيسيا.إلىجاياإيريانعلى

فيالعرشعنجولياناالملكةتخلتام089عاموفي

بياتركسالكبرىابنتهاوأصبحتوالسبعينالحاديةسعن

الملكة.ممط

معيشةبمستوىاليومهولنداتتمتع.الحديثةالتطورات

التعاونفىلسياستهاكبيرحدإلىهذاويرجع،مرتفع

الأخرىالبلادمعيحدثلمالتعاونوهذا،الاقتصادي

الثانيةالعالميةالحربفبعدأيضا.الداخلوفيبلفقط

جنبا،والحكومةالعمالواتحاداتالهولنديةالصناعةعملت

وهذاالأسعار.وخفضالأجورعلىللحفاظ،جنبإلى

كما،للصناعاتالسريعالتوسععلىشجعالإجراء

البرنامجلتأييدالبلادفيالسياسيةالأحزابتعاونت

الرخاءاسترجاعتمالستينياتمنتصفوفي.الاقتصادي

مثيلاتهاإلىوالاسعارالأجورمستوياتفارتفعتالهولندي

الغنية.الأخرىالأوروبيةالدولفي

الهولنديةالمستعمراتمواطنيمنالالافمئاتوأنتقل

هذهوأضافتهولندا،إلىالمتوسطالبحردولومنالسابقة
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هؤلاءومعظمالبلاد.سكانفيالتنوعإلىالهجرة

الذينخاصة-وبعضهم.إندونيسيامنجاءواالمهاجرين

كرستمجموعاتش!صلوا-مولوكاسجزرمنجاءوا

وفي.الإندونيسيةالسيطرةمنأوطانهالتحريرنفسها

بأنهولندا،فيالمقيمونمولوكاأه!!طالبالسبعينيات

بعضهموقام.وطنهمتحريرعلىالهوأضديةالح!صمةتعمل

مطالبهما.أسفرضإرهابيةبعمليات

المملكةعنسورينامتخلتأم759عاموفي

منكثيروكانتماما.مستقلةدولةوأصبحتأ!ولنديةا

الامشقلالقب!!هولنداإلىسوريناممنرحلواقدالناس

عنأروباانفصلتأم869عاموفيقصير.بوقت

اطمدصةفيمتساوياعضواوأصبحتالهولنديةالأنتيل

الهولمدية.

الموسوعةفىملةذاتمقالات

يوسريديرد،صطرارأ

!يلم،يشهودأ

لرلمجحاهيرو،بوش

حستريا

يالرودال،تا!ممان

كي!بسأ3طتوما

هوحو،حرويهوس

حواجا،

هوحو،دريردو

يوحح!،ولواد

مادمسترأ

ولرحتأ

المئحدةالأما

لمجسيالدوإ

للبط

احتممالالحر

المسخفضةاللاد

جمترا

يتر،لقهودو

فيليمسيتر،دي

رمبرات

شادصر!حارويسد!ل،

لاروكسبي!ورا،

حاددام،سوامر

فيسستحو!،!الى

د1حيراهيرمادألتويلوكر،

يالى!يرمير،

مدن

يداس

ماتردرو

تاريخيةنبذة

الهواصد!ةالشرقيةالخمد!ةشر

اعولديةاالعر!ةالهسدكةف

الحديدةعيميا

طبيعيةمعالم

عر،لراشا

لو،يشيلد

لاأوررعر!تحادا

الأطلسياشمالحلو

حزر،اكولدلةاالأنتيلىا

باوروأ

التيوليب

للمتلدا

واتفاقاتمعاهدات

الأوروبياالمجلس

صلةذاتأخرىمقالات

هرةلزا

يمامسور

أ!ههـائيةاالطاحودة

اليلادعيد

دأأ،!ك

ا!وممدر-!رلتر،

فاددأ!وا،اجمحهوك

صاجتموعدرياد،

ضهـا-!حعا!!،

دهـيتياد،هاجحمو

حههـهارهويركعا،

الأزلاآو

21أهـأ"لأا9اا"ا

"هـررط،ر!-

ا،ماي

ل!يدد

فيا

!صسحمرتا!

لدلدرلاكيو

لثرلميور،ا

الأورو!يةاالمجموعة

ا!ارا

اغديساكفولا،

اجاقويةا

الموفموعصرعنا

الحكمنظام-أ

السكان-2

اللعةهـالس!صادعدد

التعليم-والدير!-

الفنولى-راالأششطةولأتا!صاااح

لمجحيةادرو

-!لملاا-د

لسطحا-3

اخعراشيةايم!الأفاا-أ

احتاأولا!

المناخ-4

لاقتصادا-5

ينلتعداهـا!ميعيةاردالرا

السمكصيد-والحدماتصساعة!-

الحقلزأ!اعةاخ

والاتصالاتالإعلامحراعةاا

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

؟الأرضااحنهوأحديودايستصلرحسرو-أ

حواسدا؟مياءكأأضما-2

؟العرياممرةا!مصتعحيهواسدامم!صةكأاءالأصاأي3

الهولمدية؟اطرراعةإرئيسياأعرعاما-4

هولدا؟م!السحرلةاشيادةإبخلترااحدت!يص

لهولدا؟اررهيااحصراكانمتى-6

ح!لتومتى؟الأ!ساليةالسيوةتحتهواحدارقحتكيص7

رسميا؟االأمتقا!دع!

إقليمفيمحليةإدارةمنطقةالجنوديةاهوف

نسمة.000/66سكانهاعدديبلغ.بإنجلترالنكولنشاير

سدودتتخللها،خصبةمنخفضةزراعيةأراضمنطقةوهي

التوليب،زهرةألصالمنتجاتهاأه!امن.بطيئةوأنهار

كراولاندبلدةفيأماسبادنغ.بلدةفيالنشاطهذاويتركز

قديم.ديروآثارمثلثش!ص!!علىجسرفيوجد

لنكولنشماير.:أيضاان!

الشعبية،الحكاياتفيأشبهاخسفينةاطئرا!لئدي

وتتحدثالطائر.الهولسديأسطورةعنرواياتعدةوهناك

الإبحارتحاولوهي،وهميةسفيمةعنرواجاالأكثراالقصة

السفينةقائدانغيرإفريقيا.فيالصالحالرجاءرأسحول

تصلفلا،المرتىعدادفيرجالهوأصبح،باللعنةأصيب

الأبد.اإلىالبحارتجوبأنلهاوقدرمرفأ،إلىالسفينة

الحعنةاحلت،الأسطورةرواياتبعضتقولهماوحعسب

علىكانواالذينأحبيداعلىقائدهاقسوةبسبببالسفينة

وخسر.الشيطانراهنإنهأخرىرواياتوتقولظهرها.



الأعمالمنعددفيالطائرالهولنديفكرةاستخدمت

صمويلالإنجليزيالشاعراعتمدفقد.والموسيقيةالأدبية

علىام(،)897القدلميمالملاحقصيدتهكولريدجتايلور

ريتشاردالألمانيالموسيقيالمؤلفوحور.الأسطورةهذه

الهولنديأوبراالمومعيقيةالتمثيليةروايتهفيالقصةفاجنر

م(.481)3الطائر

هودندات(،)اللطبدجيكاانظر:.اللغة،الهولئدية

(.)اللغة

وأحفادهمالأقواملعضإدىإشارةبنسلفانياهولنديو

عقودخلالالأمريكيةبنسلفانيامستعمرةإلىنزحواالذين

الراين.لنهرالألمانيةال!قاليممن،م00610071الأعوام

هؤلاءنزحفقدالأمر.حقيقةفيهولنديامنهمأييكنولم

لمالوا!وفى.وأحفادهمهمبألمانياالراينلاندمنطقةمن

شدلفظعليهموأطلقهولندا.منمنهمأييأت

أخطئقدألمانيتعنيالتيدوشكلمةلأن)هولندي(

مابسبببنسلفانياإلىالمهاجرونهؤلاءجاءوقدتفسيرها.

والتنكيلالاضطهادعنلعيداهناكدينيةحريةمنلهوعدوا

عددبلغأم075عاموبحلولأوروبا.فيبهملحقالذي

بنسلفانيا.معكانعددنصفالمستوطنينهؤلاء

.اهودند:ن!ا0يونلئدلهوا

هذاأطدقوقدالمقدسمة،الجزيرةتعنيايلاد!لي

بريطانيافيالصغيرةالجزرمنمجموعةعلىالامعم

ساحلقبالةلندلحمفارنأوآيلاند،هوليوأكبرهاوأيرلندا،

فيآيلاندهوليتسمىأخرىجزيرةوهناكنورثمبرلاند.

خلئثلايدفيآرانجزيرةفىلاملاشخليجمدخل

فيوأخرىكلير،مقاطعةفيديرجبحيرةفيوأخرى

.كيريمقاطعةفيكيلارنيبحيرات

أسعتراليافيتستخدمكانتفضيةعمدةدولارا!لي

)غائرأسبانيادولارا.كانتالميلاديالتاسئكشرالقرنفي

،شملناتخمسةيساويالأسبانىاالدولاروكان(،الوسط

الهوليالأستراليةالحكومةفأصدرتنادرا.أصبحأنهإلا

يساويدمباتتسمىوعملة،شلناتالخمسةفئةدولار

.بنساتوثلاثةشلنامنهاالواحد

حتىأم481عاممنمتداولةالعملاتهذهظلت

.الميلاديالتا!ئكشرالقرنثلاثينيات

قصرهوديرودهاوسقصر.هوليرودهاوس،

الملكيةالأسرةأعضاءبهينزلبأمعكتلندا.أدنبرهفيتاريخي

أدنبرهتزورحيرالبريطانيةالملكيةالأسرةفيهتزلهوليرودهاوسقصر

لأسكتلحدا.

أسبوعينلمدة،الرسميالمقروهوأسكتلندا.يزورونعندما

الأسكتلندية.الكنيسةلرئيس،العامفي

وليمالسيرأماأم105عامهوليرودفيالقصربناءبدأ

.ام067عامالحاليالقصربنىفقدبروس

كتابهودينشيدسجلات.سجلاتهوليئشيلى،

لإنجلترأالجغرافيةوالأوضاع،التاريخأحداثيسلسل

.أم578عامفيمرةلأولنشروقدوأيرلندا،وأسكتلندا

إنجلتراتاريخسجلاتبالمممأيضاالعم!!هذاويعرف

وأيرلندا.وأسكتلندا

لأحداثمرجعاشكسبيروليمالممتخدمهوقد

مسرحياتهومعظمليروالملكماكبثالمأصعاويتينمسرحيتيه

التاريخية.

وهوهولينشيد،رفائيلباسمالسجلهذاسمىوقد

وولف،ريجنالدالكتابوضعبدأوقد.إنجليزيمؤرخ

هولينشيد،معهعملوقد.لندنفيمطبعةصاحبوهو

وقد.أم573عاموولفوفاةحتىالكتابهذافي

آخرين.كتابعدةبمساعدةالكتابهولينشيدأكمل

نسخةنشرتوقد،أم058عامماتأنهالمحتملومن

أمرتلحمياسيةولأسباب1،.587عاممنهمنقحة

منمعينةأجزاءبحذف،الاولىإليزابيثالملكةحكومة

.الكتابطبعات

المتحدةبالولاياتكاليفورنيا!ىتممدينةهوليوود

العالم،فيمالسينماعاصمةعامةبصفةوتعد،الأمريكية

.انجلوسلوسأحياءمنحيولكنهامدينةليستوهي

نسمة.012لأ...حوأليبهاويعيش



هومر028

مشهور،م!صشوفكبيرمسرحهوليوود.مسرح

عيدا،تواحتفا،الموسيقيةوحفلاته،السيمفونيةببرامجه

أمحدايا،اأ!ومحا،المطاعموتش!صل.النصرانيةالدينيةالقيامة

أخروب.اشسارعمنجانباأطيليةاوالأندية،الفنيةوالوكالات

نجمة0081منأكثرمنالمعروفالشهرةطريقويتألف

وشارعهوليوودشارعطولعلىترصإلأرصفة،،برونزية

أماهوأجوود.مشاهيرأحداسما،نجمةكلوتحمل.فاين

وهى،الضخمةهوليوودكلمةعليهاكتبتالتىاللافتة

عامشىالحىعلىالمطلةالتلالفوقلنيتفقدالمعال!ا،أحد

ش!!طوأ!ويبلغ.أم789عامفىتحديدهاوتم.أم229

.ام4اللافتةهذهفيحرف

سوىم18د3عامالحاليةهوليوودموقعفييكنولم

المنطهقةكانتأم087عاموفي.اللبنالطوبمنكوخ

أنخاإلا،أم1306عاهوأجووداسمااتخذتثم.زراعية

عامفيأنجلوسأ!سمدينةإلىأ!لانضماماقترعت

منالمياهإمداداتعلىالحصولتستطيعحتى،أم019

.أنجلوسلوس

فىسينمائىا!شوديوأولنستورشركةوأقامت

أ!هشاعةكزامرالمديخةوأصبحتام.119عامهوليوود

فيتقعولأنها،المعتدلالجافجوهابسببالمسينما،

ك!ا003حدودففي.المتنوعةالطبيعيةبالمناظرغنيةمنطقة

قدو.فلامالألمنتحيمتاحةتقريباكلهاالطهبيعيةالمناظرنجد

منمتأخروقتفىهوليوودفيبالصوتالأفلامإنتاجبدأ

مسارحبناءذأ!كأتاحوقد،العشرينالقرنثلاثينيات

منهاأممثيرااممتحداميجري.ضخمةصوتيةتسجيلات

التلفازية.ال!فلامصناعةفياللآن

.هوميروسباسمأيضاعرفقدي!!نانيشاعصهوص

يكادولا،المشهورتينوالاوديسةالإلياذةملحمتيآلف

عاشربماالبعفأنهويعتقدهومر.عنشيئايعرفونالعلماء

لبحرالشرقيالشاطئعلىاليونانيةتتحدثمدينةفي

مجرداخرونعلماءوينكر،خيوسجزيرةفيأو،إيجة

تناقلتهلماووفقا.وجوده

!!ةهومركانفقدالروايات

7ءء-،/آص03س.أعمى

كرر-!ءتدورهومر.قصائد

!ف!لا-3ضظا!لياذةفيا!حداث

ممون؟طكق!منمحورعلىوال!وديسة

-أ!أحرسمهـظىءتلاها.وماطروادةحرب

-دصبينرحاهادارتوقد

-+ربما،طروادةومدينةاليونان

هومرالثالثالقرنمنتصففى

قدالقصائدأنالعلماءمنكثيرويعتقدالميلاد،قبلعشر

فيويعتمدون..مق07و.008عاميب!توضعهاتم

أحوالإلىإشاراتمنالقصائدفيردمارعلىذأ!ك

المصادرأكدت.الوقتذلكفيقائمةكانتاجتماعية

هومر،تأليفمنيكونالموالأوديسةالإلياذةأنالختلفة

بأذهانفعلقتوغناها،هومرجمعهاشعبيةحكاياتبل

له.ونسبتالناس

واليونانطروادةحطامفيالآثارعلماءاكتشصوقد

التيالأمورلبعضالتاريخيالأساساصديؤدليلا،القديمة

القصائدشخصياتأنإلاأغصائد،افيوصفهاجرى

حقيق!يين،اناسعلىبعضهافيقامتوإنوأحداثها،

تناقلعمليةخلالالقرونعبرتغيرتفقد،تاريخيةووهضائع

المعروفينالمنشدينالشعراءقصائدوشي،أعتمعبيةاأغصصا

الشعراءهؤلاءأبدعوقد.اجطولاتواألملاح!ااشعراءباسما

حربروتالطرواديالموالسميتالقصائدمنطائفة

كلهما،والأوديسةوالإلياذة.كامللحوعلىطروادة

الطائفة.هذهمنماتبقى

فىتنشدانالقصكميدتانكانتهومرعهدانقضاءوبعد

نسخوأصبحت،اليونانفيالوثنيةأصدينيةاالاحتفالات

اليونانيونالأطفالعليهايعتمدمدرسيةنصعوصاالقصيدتين

نأ،ذلكعلىوترتب.القديمةاليونانيةأاللأساطيرادراسةفى

عرضهاالتىالأوصافمن،الدينيةأراءهمأجونانيوناش!سل

حافلازأداكانت-قصائدهفإنكذلك.للالهةهومر

المسرحلكتاب،المسرحيةوالعقدة،ا-صةو،أسشحصياتبا

الميلاد،قبلالرابعالقرنشيالمشاهير،التراجيدي

وسوفوكليس.،لريورييبد،أسخيلوس

الشعبعرفأنحدثولقد.مبكرةدراسة

وأترتيلها،أثناءسماعهاطريقعنهومرقصائداليوناني

يرتكبونالكتابوكانباليد.م!ضربةنعمئمنهاقراءة

تغييراتيحدثونأوينسخونهاوهماأحياناالأخطاء

ظهرتالميلاد،قبلالرالغالقرنوفي.النصفيمتعمدة

توجد،اليونانفيوالأوديسةالإلياذةمنكثيرةن!خ

طفيفة.اختلافاتبينها

الميلاد،قبلمائةعامحتى003عامحواليومنذ

نأمصر،شيالكبرىالإسكندريةمكتجةفيالعلماءحاول

القصيدقن،علىطرأتالتىالتغييراتيصححوا

نأالعلماءمنقليلوظن.الأولى!ميرتهماوإعادتهما

العلماءهؤلاءوشعر.شاعرينوضعمنكانتاالقصيدتين

كبيرااختلافاهناكأنالمفر!ؤناسمعليهمأطلقالذين

ومادةالنظرووجهة،اللغةفيالقصيدت!تلينجدا

قدواحدشخصيكونأنيمكنلاإنهحتى،الموضوع

وضعها.



281ونسلوهومر،

هومنقضيةالنسيانطوىوقد.والموحدونالمحللون

م5917عاموفي.قرونعدةواكالأوديسةالإلياذةمؤلف

وولف،أوجمستفردريشالألمانيالعالماالقضيةأحيا

نأعلىالدليللديهميكنلمالاثارعلماءإنوقال

هومرأنيفترضالتيالفترةإبانالكتابةعرفوااليونانيين

الطويلةالقصائدهذهمثلبأنواحئوولفعاشسها.

معرفةتوصدونأنلهاماكانوالأوديسةكالإلياذة

المحللونعليهماطلقالنقادمنمدرسةوتزعم.بالكتابة

.الإطلاقعلىيوجدلمهومرأنمؤداهانظريةاستنبطوا

حصيلةسوىليستا،والأوديسةالإلياذةأنواعتقدوا

عدمأنعلىوأصرواشمعراء،لعدة،قصيرةأغنيات

اشتراكتعنى،اللغةواختلافاتالقصصفيالانسجام

فيها.مؤلفمنأكثر

الموحدوناسمهمالعلماءمنثانيةطائفةوهناك

عبقريةنتاجالقصيدتينأنعلىوأصرواالمحللينعارضوا

وأكدواتقدير،أكثرعلىعطمينشاعرينأوواحدةشعرية

.الشخصياتعرضوانسجام،القصيدتيننسيجوحدة

بالمسألةوالموحدينالمفرقينبينالجدلهذاويعرف

الهومرية.

إلىاليومالهومريةتأثرت.اليومالهومريةالمسألة

الشعرإبداعكيفيةعنالواسعةبمعرفتناكبيرحد

العشرين،القرنمنالثلاثينياتخلالففي،الارتجالي

الشعراءدراسةباريملمانيدعىأمريكيعالمبدأ

لا،أميينالشعراءهؤلاءكانيوغوسلافيا،فيالمنشدين

،الطوالالقصائدارتجلواأنهمإلا،يكتبونولايقرأون

يعيدونكانواوفذلكبتمامها،قصائدهميحفظواولم

إبداعوفي،مرةكلفيطفيفتغييرمعإنشادها

المنشدونالشعراءكانقصيدهموبيت،حبكتهم

منالكثير،المرةتلوالمرةيستخدموناليوغوسلاف

واستطاع.إليهالممبقواالتىوالمشاهدوالألعمطرالجمل

نطاقعلى،والأوديسةالإلياذةتشابهيوضحأنباري

بتطويراخرونعلماءوقام.الخصائصهذهفيأوسع

شاعراكانهومرأنمؤداها؟نظريةإلىباريدراسات

أنشدالنظريةهذهوحمسب.فذةقدرةذأمنشدا،أمئا

كفيرةمناسباتفيوالأوديسة،الإلياذةقصصهومر

الكتابة،اليونانيونعرف،حياتهفيالختامفصلوقبيل

هذهوكتبت،والأوديسةالإلياذةهومرأملىوحينئذ

وأواحدةمدينةإلىتنتميلاالتيباليونانيةالقصائد

بعينها.تاريخيةمرحلة

استقصاءمحاولاتالحقيقةهذهعقدتوقد

هومر.حياةتفصيلات

،الإلياذةأنعلىاليومالعلماءمعظمويتفق

مايزالونأنهمإلاارتجاليا،شعرياتراثاتمثلانوالأوديسة

وأالقصائدهذهتأليفكيفيةتفصيلاتبشأنمختلفين

عليها.المحافظة

أمريكي،فنانأم(.019-)1836وئسلوهومر،

الفياضةبالمشاعرغمرتالتيللبحرالزشيةبلوحاتهأشتهر

أفراداالبحارةأوالصيادينيرسمولم،بالحياةالمفعمة

عدةرسمهومرونسلو

الريفيةللحياةمناظر

حياتهأوائلفيالأمريكية

لوحتهتوضح.العملية

السوطاجذبالمسماة

الر!ييننيوإنجلاندأطفال

المميزالطسيعىلالأسلوب

هومر.لأعمال
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أ!ذيناالأشرادتميزالتيللقوةرموزابوصفهموإنما،منفصلين

نظرةللبحرنظرتهت!شلمكذلكالبحر.فىيعملون

منالأمريكيالفنهومرنقلأغد،عالميةلظرةوإنما،محلية

القرنمنتصففيلحمائدةكانتاختيوالعاطفةالخيال

أ!اقعية.امراتبأعلىإلىالميلاديالتا!ععشر

أمحامل!تاأحديدعلىتدربربوسطهن،فيهومرولد

حرارساماأصتساث!ا،أم854عامالحجرع!بالطاعة

مدينةإلىانتق!ب،أم985عاموفي،أم857عام

التيالاسبوعيةهاربرزمجلةفيهناكعملوقد.نيويورك

منمناظرلرسماالأمريكيةالأهليةاالحربأثناءبتعيينهقامت

وفي،الحربمناظرمنعدداهومررسموقد،أغتالا

القريةحياةتصورزشيةلوحةأولنفذنفسهالوقت

هذهآرفيالماءألوانامحتخدامفيبدأوقد.والريف

.أم873عامفيالموضوعات

ول!ا.أم867عامداريسفىأشهرعشرةهومرأمضى

رسمشيأسلوبهتأثرإنما،أساريسبزيارتهكثيرايتأثر

فرانسواالفرنسيللفنانأغلاحينابالأبطالالشخصيات

أصساحليةاالمدينةإلىبهاقامالتيرحلتهأبرزتوقد.ميليه

اهتمامهأم،882وأم881عاميلإنجلتراتاينموث

بالبحر.

نكبراوتسفياستقرأمري!صاإلىهومرعودةوبعد

أديرونداكجبالإلىكثيرةبرحلاتوقام.م!تسعاحلعلى

الرحلاتهذهفيطوروقدوناساو.وبرموداوفلوريدا

السوائلاستحدمكماالماء.لألواداستخدامهطريقة

ومؤثراراقياشعوراالنفعمرفيأصعكسبمهارةالشفافة

للضوء.

يصنعالأغذيةمننوخالهومنيطعام.طعامالهومدي،

الولاياتجنوبفيشائعوهوالمقشورةالشاميةالذرةمن

مماائخفف!القليمحلولفيالشاميةالذرةتنقع.المتحدة

إلىوطفوهاعنهاالقشرةوانفصالالحبةانتفاخإلىيؤدي

سلقويم!شأططهو.معدايكونالحبغسلوبعد.أعلى

الذرةوتعرف.مإللحموتقدمتحميرهاأوالشاميةالذرة

بالبرغل.المتحدةبالولاياتالمجروشةالمقشورة

هومر.:نظرا0سميروهو

للقتالالمحبةأضرحالادائمةالشعوبمنمجموعةالهولى

الخامسالقرنحواليالرومانيةالإمبراطوريةغزواوالذين

تقريباودمرواالشهير.قائده!اأتيلاقيادةتحتالميلادي

والغربية.الشرقيةالرومانيتينالإمبراطوريتين

عامحواليالفولجانهرعبرغربانزحواقدأ!وناوكان

القو!أذلكبعدهزمواثم،الألانيالشعبوهزموا،م035

مستعينينأتيلاقيادةتحت،الغالبلادغزواكما،وطردوهم

لهم.خضعتالتيبالشعوب

وفشلوام،ء4اعامالهونضعفأضثايةافيولكن

أتيلاموتوبعد.الأخرىالغزولاتمحاوفيذلكبعد

بهموألحقواأطهونالخاضعةأسشعوباثارتم،453عام

سلالاتفيوذابوالهونتلاشىذلكوبعدالهزائ!ا،

الختلفة.أوروبا

.القوطأتيلا،:أيضاالظر

موظفأم(.839)1691سنسويهون

الرئيسيةالشخصيةكان،مشغافورةفيوسياسيحكومي

اقتصادمنسنغافورةاقتصعادتحويلشيساهمتالتي

ديناميكياقتصادإلىالميناء،نشاطعلىمعتمدتقليدي

الماليالمركزإلىسنغافورةتحويلعلىساعدوقد.متنوع

مجلةانتخبتهوقد.اليومعليههيالذيال!صبيرأخجاريوا

للاقتصاد.وزيرالي!صن،م2891عاميورمانى

ماليزيا،الآنأصبحتالتي،بنانجفيسسنسويولد

تعليمه.لاستكمال،أم329عام!حنغافورةإلىوذهب

6191منالاقتصادتنميةلمجلسرئاستهوأتناء

!منغافورةبرنامبصنيعوتوجيهبمساندةقامأم689

مناستقالأم079عاموفيأطعاطلين.وظائفلإيجاد

وبقيللماليةوأصئوزيرالالسياسةوعملالمدنيةالخدمة

عاما.13منصبهفي

بنظامتتمتعبريطانيةمستعمرةحصانت!يم!يم

يوليوأفيالصينلسيادةوعادتحرداخليح!ض

عددويبلغ،للصينالجنوبيأسساحلاعلىتقع.أم799

هونجبريطانيااعتبرت.نسمة95172؟...سمكانها

وقد،عديدةسنواتمخذالبريطانيللتاجمستعمرة!صنج

.أم842معنةعنهالبريطانياالصينتنازلت

منذتبعياتإلىمستعمراتهاتصنيف!بريطانياأعادت

ظلتكونجهوجأنغيرالعشرينالقرنمنالسبعيخيات

كوجهونجتقعأم.799عامحتىمستعمرةتسمى

بعدعلىاللؤلؤ،نهرأوجيانغزهونهرمصسبمنأغرببا

والذيالصينانجزهوغوشرقيحنوبكم041حوالي

أصين.اكانتونأيضاتسمى

الاقتصاديبالنشاطتعجاكتيحزالمرامنحونجهونج

منوتعد.العالمفيبالسكانازدحاماالمناطقأكثروإحدى

والمال،التجارةمراكزأهممنوأيضاآسياموانئأهم

كوجهونجمساحةتبلغحينوعلى.والتصنئوالسياحة

مربعمتركيلوكلعلىيعيع!شإنهفقط،2أكملأ.75

نسمة.لأه003حوافي
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فيالكرىالحضريةالمنطقةمنالآخرالجانبعلىتقعكونجهوجمدينة

.بفحدقاجسكلالشاطئتغادر

بالجزءمتصلةجزيرةشبهمنكونجهونجتتكون

الرئيسيوالجزء.جزيرة235منوأكثرالصينمنالرئيسي

الشمالفيالجديدةالمناطق-قسمانلهكونجهونجمن

جزيرة-الرئيسيةالجزيرة.الجنوبفيكاولونجزيرةوشبه

.الجزيرةشبهمنالجنوبإلىتقع-كوجهوج

فيكونجهونجفىالاقتصاديالنشاطمعظم!ركز

.السكانمعظميعيشحيثحضريتين،منطقتين

كونج،هونججزيرةمنالشماليالجزءهماوالمنطقتان

هونججزيرةمنالشماليالجزءالبر.منالجنوبيوالجزء

المالمركزيقع.كونجهونجمدينةأحيانايسمىكونج

هذاويسمى،كونجهونجمدينةمنجزءفيوالسياسة

اللنطقةاسمعليهيطلقأخرىوأحيانافكتوريا،الجزء

مناطقهاوأكبرفكتورياهيكونجهونجعاصمة.الوسطى

ميناءالمنطقتينهاتينبينيفصل.كاولونهيالحضرية

هوجالجميلةالمنطقةهذهالصينيونويسمىفكتوريا.

.العويالمرفأوتعنيكوبخ

أقدممنذالصينمنجزءاالحاليةكونجهوجكانت

لمميوت.الميلاديعشرالتاسعالقرنوحتىالعصور

وعلىأم،842سنةفيكوجهونججزيرةعلىبريطانيا

صسيرةعباراتفيالميناءيومياالمتنقلونويعبرالصمورة(.)حلفيةكاولون

معاتفاقاتطريقعنأم086لحمنةكاولونجزيرةشبه

المناطقبريطانيااستأجرتأم8!8عامفي.الصين

التاسعالقرنأواخروفيعاما.99لمدةالصينمنالجديدة

للتجارةميناءكونجهوجكانتالعشرينالقرنوبدايةعشر

التاصئكلشرالقرنمنتصفومنذمإلصين.البريطانية

،والمالالعالميةللتجارةمركزاكوجهونجأصبحت

وطبقا.صناعاتهامنكثيراتطورأنأيضاواسمتطاعت

إلىعادتفقدتوبريطانياالصينبينام849لمعاهدة

.أم799يوليوفيالصين

السنينمروعلى،صينيونتقريباكونجهونجسكانكل

عنبحثاكونجهوجإلىالصينمنالناسمنملايينانتقل

منالكثيرفرللصينالشيوعيالغزوومنذعمل.فرص

الشيوعى.الحكممنهرباكونجهونجإلىالصينيين

الحكومة

حاكمام799يوليوحتىكونجهونجحكومةرأس

الانأمامحددةغيرلمدةبريطانياملكةأوملكيعينهكان

يعاونكان.صينيحاكميحكمهاكونجهونجفإن

منيتكونتنفيذيمجلعرالحكومةإدارةعلىالحاكم

ترشيحعلىبناءبريطانياملكةأوملكيعينهمعضوا15
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شيالقوانينبسنالتشريعيألمجلسويقوم.لهمالحاكم

الصينية،للسيادةكونجهونجعودةقبلومن.كونجهونج

ينتخبعضوا06منيتكونالتشريعيالمجلسكان

دوائربوساطة03انتخابويتما،منهم01الشعب

طريقعنالباق!!العشرةانتخابيتمبينمامهنيةانتخابية

لم"؟كأ-!!شغل.أخشريعىاالمجلصرالحاكمويترأس،انتخابيةدوائر

أ-.،مسؤولونالعامةالأخرىاوالمناصبالحاكممنصب

ا+و"+ء!"!-،*فشغلواكونجهونجفيالصينيونالمواطنونأما،بريطانيون

؟-لأ"".ابزتالدنيا.المناصب

كا3كالماكا*-.!(*!؟بر!علىتسيطركانتبريطانياأنمنالرغمعلى

نج!أ"!حخس"191119!لمألم،ا.الصينيبالطابعتميزتأنهاإلاكوجهوجفيالحكومة

؟.إ"!ءلاودورهمنفوذه!امنيقلصواأنالبريطانيونحاولوقد

+ء--*ء-ا-.ت،.--:-إإ:.2لىتأتنفيذعلىالمحافظةالحكومةوظائفمن.التبعيةهذهفي

*؟كا3و7*؟*لاىأ:اةأ"-أ.."*؟تأ!ااتوفيرإلىبالإضافةالبلادفيوالنظامالقوانين

توشيرعليالسابقةالحكومةوعملت.الصحيةوالمرافق

س7-.الأطفالاأع!!بالمجانأضعليموا،للمحتاجينالس!ش

اقتصادتشجيعإلىالح!ضمةسعتوقد.المسن!تورعاية

فيالتدخلعدمجاهدةتحاولأممنهاكونجهونج

شيتونجوعد.الناسحياةوفيالاقتصاديةالأنشطة

تطلحيثللسائح!ت.حاذبيةا!ناطقأحخرإحدىالليلفي!ولونكأالتنفيذقيلوورئجسماانتخبالذيأ!كعينياهو،

الليل.منمتأحرةساعاتحتهى!فتوحةالتحاريةالمحلاتفيكبيرةتغييراتأيإحدأثبعدمكونجهونج

السابقة.السياسات

مهاجرينسلاأسةأوالصينجنوبيمنمهاجرونالسكان

كونجهونجسكانمنالنسبيةوا!قلية.المنطقةتلكمنالسكار

وايىبن،أصند،واوبريطانيا،أستراليا،منسكاناتحثسملبحواليكونجهونجس!صانيقدر.وأسلافهمالسكان

.وفيتنام،الأمريكيةاالمتحدةلاياتأءواومعظم.صينيونمنهما%09،نسمة5)972).00

آلمؤحبريعلأ!7.صاءكا!ركونجهونج

نانتو--صص!كاحلي-ت"!-!سلملحالص!ن1-.
1.4،ور!ص7---------د-%--ء-ءاللال!!اهمم

شلرهن

22صلأحتمروههه!ح!-/سرهيلمجى

!.كارتايوان
(!!أ،!جمي!بواء!/!ي2عا9ل!ء،!ئجهولج

ررثع!أ!بخسلأ:)م-(أهص\/5-لا!.ص/3نجما-+نر1حمقيتنالمالالاللألم

رر?.!*لألا!برهكولولىلمديلةالحصرلةالملطقة
.3(!*-!كولحهولح

!لأ.ءىأسلالرصل!-!كالد*".ص،لا!تر!و!-بحر

أص5لأ!رحضلو!ا!تلأ-3.طرق-
س-.!!ول،الحدودالدول!ه

!أ"!ردكارر.د.!.لر!.ص-

حململرللحغ+لعى)حرإء*رياض.شهو!جرفي،حدلدلهسكك
شحك.

شالالعاصمة!
،/3ىيص!حم!صلر3سادحح!وابحجشوااحرى
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هوعفيال!ثارعأسواق

والحليتبئالملاب!كونج

لمسموجاتوا،والمجوهرات

ومتوعةكبيرةومجموعة

.تخدمالأحرىالأشياءمن

هونجسكانالأسواقهذه

إلىباللإضافةكوج

هوجيزور.السائحين

!مأكثرعامكلكوج

تقريبا.سائحمليوني

هماكونجلهونجرسميتانلغتانتوجد.اللغات

الرسميةاللغةالإنجليزيةاللغةكانت.والصينيةالإنجليزية

سكانمعظمأنمنبالرغمأم،174عامحتىالوحيدة

الإنجليزيةاللغةيفهمونولايتكلمونلاالصينيينكونجهونج

لهجةسحدثونوغالبيتهم.الإطلاقعلىحتىأوجيدا،

لهذا.الصينيةللغةالكانتونيةاللهجةوهي،يوويتسمى

رسمية.لغةالصينيةاللغةالحكومةجعلتفقط

فيكونجهونجسكانمن09%يعيش.الحياةئمط

واخرون،المصانعفيمنهمكثيريعمل.الحضريةالمناطق

الشحن.صناعةفيأليالحكوميةالوظائففييعملون

هناك.وكاولونكونجهوجمدينتىفيالحضرمعظميعيش

تسونوتشملكونجهوجفيأخرىحضريةمستوطنات

وشماتن.منتوين،وان

قرىفيالناسيعيحقكونجهونجمنالريفيةالمناطقفي

المنزليةالحيواناتويربونألمحاصيلويزرعونصغيرةزرأعية

يزرعونالفلاحينبعضزالوما.والدواجنوالطور

نأغير.يدويةبأدواتأوبأيديهمويحصدونهاالمحاصيل

علىمنهمالكثيرساعدتوالميكنةالحديثةالزراعةطرق

إنتاجهم.زيادة

الخضراوأتمنكبيرةكمياتكونجهونجشعبيأكل

الكثيرويرتدي،الدجاجوبعضوالأرزوالسمكالطازجة

الملابسفيرتديالاخرالبعضأما.الغربيةالأزياءمنهم

الداكنةالألوانذاتوالقمصانالبنطلوناتمثلالصينية

هيكونجهونجفيالرئيسيةوالديانات.الطويلةوالأرواب
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منصغيرةمجموعاتإلىبالإضافة.والطاويةالبوذية

.والهندوسواليهود،والنصارىالمسلمين

الحضريةالمناطقفيالإممكانيختلف.الإسكان

سكنيةوحدأتفىيعيشونالأثرياءمعظمحادا.اختلافا

حدأئق.ذاتجميلةمنازلفييعيشوبعضهمفاخرة

البناياتشققوالمحدودةالمتولممطةالدخولذووويحتل

فىالاخربالبعضبعضهايلتصقالتي،المزدحمةالعالية

فيأسرعدةتشترككثيرةحالاتوفي.ضيقةمساحات

منكثيرةأعدادكانت.حجرتينأوصغيرةحجرة

وأالخشبمنأكواخفيتعيشالصينمناللاجئين

تحتأو،التلالجوانبعلىتبنىكانتالتىالصفيح

الأسرالاف.المبانيسعضأس!فوقحتىأوالجسور

بعضزالتوما.لهمبيوتاالموانئفيالقواربمناتخذوا

بمامقارنةجداقليلةأنهاغيرالانحتىموجودةالمنازلهذه

الماضي.فيعليهكانت

بدأتالعشرينالقرنمنالخمسينياتمنتصففى

العامةللمساكنبرنامجتنفيذفيكونجهونجحكومة

الوقتذلكومنذ.السكنيةالمرافقتحسينبهدف

لماالإيجاراتمنخفضةشققاتشيدأنالحكومةاستطاعت

مجمعاتفيالشققهذهمعظمشخص.مليونيمنيقرب

سكنية.مستعمراتتسمىهائلةسكنية

فيكونجهونجمنالريفيةالمناطقسكانغالبيةيعيش

وأالطوبمنمصمنوعةطابقينأوواحدطابقمنمنازل

الصفيح.أوالبلاطمنأس!ذاتالبيوتمعظماالحجر.

بمع!

*3ت!

-
!

!
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منذدالس!!انآهلةكانتكونجهونجفيالقرىهذهلعض

سنة.ألفمنأكثر

ح!سبكونجهونجشيالأطفالكليذهب.التعليم

فيمنهاست-!شواتتسعلمدةالمدرسةإلىالقانون

وتمول.الثانويةالمدرسةفيوثلاثالابتدائيةالمدرسة

أطغةباأخعليمافيهايدرساكتيأسدولةامدارسالح!صمة

هيأ!ليلةاالخاصةألمدارسابعفرفيالتعليموأخة.الصيخية

يعرفونثونجهونجسكانمن75%حوالي.الإنجليزيةاللغة

والكتابة.القراءة

كلياتأرلغوبها،جامعاتثلاثكونجهونجفي

هيجامعةأكبر.الفنيةالمدارسمنوكثير،للمعلمين

نحوودهاام،119سنةأسستالتيكونجهونججامعة

فقد،الصينيةكوغهونججامعةأما.طالبآلافخمسة

هوججامعةهيالثالثةوالجامعة.أم639سنةتأسعست

والتقنية.للعلومكوج

،الالو،أخجارةاحزامرنكاوأصوكونجهونجمدينتا

المحلاتم!ثثير.كونجهونجيفيأصسياحةوا،والصناعة

علىتوجدالعاليةوالمباني،المفتوحةالأسواق،الصغيرة

المزدحمة.المناطقهذهفيالضيقةالشوارعجانبي

ميناءجانبيعلىوكاولولىكوجهونجمدينتاتقع

سفنفيالميناءيومياالناسمنالآلافيعبرفكتوريا.

يومياويسافر.للتسوقأوأعمالهمإلىللذهابصغيرة

وجزيرةكاولونجزيرةشمبهبين!ميارةألف85حوالي

السككخطوطوتربطالميناء.تحتنف!تعبركونجهونج

كونجهونجمدينةبينأيضما،الماءتحتلفهتخلالالحديدية

.وكاولون

مليوننحوبهاحضريةمنطقةهيصونجهونجسمدينة

الحكومةمقرهيكونجهونجفيف!ضورياامنصقةر.نسمة

الحكوميةالمبانيفكتوريافيفيوحد.التجاريحزوالمر

السكانبعضيمتلك.الأخرىأصيةالماوالمنشآتوالبنوك

لبنوكفروعفهيالأخرىالبسوكأما.أجنوكامرعدذاالمحليين

المتحدةوالولايات،واليابانوبريطانيا،الص!ت،فيكبيرة

الشامخةالتجاريةالمبانيتطل.أخرىلودوالأمري!صة

كونج.هوجلمدينةالمائيةأ!اجهةاعلىالحديثةوالفنادق

فكتورياقمةيسمىجميلجبلف!ضورياغربيويرتفع

علىالبديعةوالمنازلالفخمةأحس!ضيةاالمبانيتوجدحيث

الحديديةالسككخطهوطوتقومأصلجبل.المنحدرةالجوانب

الناسمنكثير.الجبلهذاوقمةف!ضورياب!تالمسافرينبنق!

وانتشايمنطقةفيمزدحمةومساكنشققفىيعيشون

فكتوريا.شرقيكونجهوجبمدينة

كونج.هونجمدينةمنازدحاماوأكثرأكبروكاولون

الحضرية.المنطقةهذهفينسمة2و000.004نحويعيم!

كونجلهوعالمائيةالواجهة

سم!.مردحمةدائما

رصيففىترسوالركا!

تعمروالععارات،المحيصأ

وكثيرال!حرىالحزرإلى

فييعيمتمودالماسمر

فيللسكنمعدةمراك!

نئ.الموا
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)قار!سامبانمنالسمكيميعونكوبخهوبخفيالمحلاتأصحاب

عذاءمنكميراجزءاوالأرزالحصراواتجمعالسمكويشكلصغير(.

.كوعهونجسكاد

يسمىجديدوقسمقديمقسمالمنطقةهذهفييوجد

علىيقع،كاولونمنالقديمالقسم.الجديدةكاولون

تقع.نسمةء7./...حواليبهفكتوريا،ميناءامتداد

مليونحواليوبهاالقديمالقسمشماليالجديدةكاولون

نسمة.مليونونمكمف

والمطاعم.والفنادق،المحلاتمنكثيربهالقديمالقسم

قلبفيناثانطرية!طولعلىالمحلاتعلىالسياحويتدفق

المصنوعةوالملابس،والمجوهرات،الكاميراتليشترواكاولون

التجارمنكثيريبيع.الأخرىوالمنتجاتالطلبحسب

ألممواقأوالمفتوحةالأصعواقفيأوالشوارعفيبضائعهم

الطازجة،الخضراواتتعرضالأسواقهذه.الطلةىالهواء

منكثير.المنزليةالبهضائعومختلف،والدجاج،والأسماك

.الجديدةكاولونفيتوجدوالمصانعالسكنيةالمستعمرات

تاكحايمطارإلىأولأكونجهونجزوارمعظميصل

محطاتفيالركابمعفنترسو.كاولونفيالدولي

البحرفيالممتدةالأرصفةأكبرمنوهيكاولونفيألمحيط

عبرتمرالتي-الحديديةالسككخطوطتربطآسيا.قارةفي

وتقوم.الصينفيوغوانجزهوكاولونبين-الجديدةالمناطق

كاولونبنوالبضائعالركاببنقلأيضاالمعديات

وغوانجزهو.

والمناخالسطح

منها2كم169.2الكليةكونجهونجمساحةتبلغ

يابسة.أرضفقط2كما،750

وعرةجبالكونجهونجأراضيمعظمتغطيالأرص.

إلىالجديدةالمناطقفيالجبالبعضترتفع.ممتدةوتلال

قمةارتفاعتبلغالبحر.سطحمستوىفوقم019منأكثر

.م455،كونجهونججزيرةفيفكتوريا،

هونجلجزرالمتعرجةالصمخريةالسواحلتشكل

الصيد.لقرىصغيرةموانئالرئيسيةوأراضيهاكونج

كابالتربةامتلأتفكتورياميناءمنأجزاءبعض

الدولىتاككايفمطار،يابسةأرضإلىسيحولها

أساساكانتيابسةأرضعلىقائمةالمبانيمنوكثير

الميناء.منجزءا

شبهفيالتجاريةالمناطقبينالقاحلةالجبالتفصل

.الجديدةالمناطقفيالزراعيةوالأراضيكاولونجزيرة

نحوفقطكونجهونجفيللزراعةالصالحةالأرا!يوتمثل

والخضراواتالارزحقولتقع.الأرضمساحةمن01%

الحقولوهذهالجديدةالمناطقمنمتفرقةأنحاءفيوالزهور

.التلالجوانبوبينالنباتاتقليلةمساحاتبينمحشورة

كوجهونجبينالحدودهوالصعغيرتشنشامنوويعتبر

والصين.

رطبحارالجو.استوأئيشبهكونجهونجمناخ.المناخ

ويبلغ،أعلىأوم535الحرارةدرجةوتبلغالصيففى

فىيسقطسنويا.سم225الأمطارسقوطمتوسط

الفياضاناتمحدثةالموإجماليمن75%نسبةالصيف

الأنهار.شواطئمنأجزاءلبعض!وانهيارات

تقلماونادرا،وجافباردكونجهوجفيالشتاء

ممقوطبقلةالجويمتازكما.مئويةم54عنالحرارةدرجة

التيالأخرىالعواملبعضإلىلالإضافةالشتاءفيالأمطار

ملايينتشتريكونجهونجفإنولذا،المياهنقصتسبب

سنويا.الصينمنالمياهمناللترات

الاقتصاد

الاقتصماديةالنظموأكثرأقوىمنكونجهونجاقتصاد

والتجارةللمالمركزاتعدكونجهوجآسيا.قارةفيتنوعا

فىكونجهونجسكاننصفحوالىيعمل.واسحياحة

بالتجارةمنهم%04حوالييعملبينماالصناعيةالشركات

أقلوالفلاحونالصيادونيمثل.الحكوميةالوظائففيأو

كونج.هونجسكانمجموعمن3%من

تحصللاأنهايعنيوهذاحرةمنطقةكونجهونج

البلادمنتدخلهاالتيالبضائععلىجمركيةرسوما
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تباعالمنتحاتمنكثيرافإن،لذلكونتيجة.الأخرى

منكثيرفيمثيلاتهاعنرخيصةبأثمانهناكوتشترى

منتحاريةشركاتكونجهونجفيوتعمل.العالمبلدان

.عديدةدول

أسواقوأربعةبنكمائةمنأكثركونجهونجفي

،الإسكانمشروعاتأجنوكاتمول.الماليةللأوراق

أحالم.امنأخرىأجزاءوفىهناكوالتجارة،والصناعة

والأموال!شويا.سائحمليونيمنأكثركونجهونجيزور

قويا.دعماالاقتصادتدعمالسياحةتدرهاالتي

منذمهماصناعيامركزاكونجهونجأصبحت

مصنعألف38فيهايوجد.القرنهذامنالخمسينيات

تقريبامنتجاتهاكلوتصدر.ومتنوعةكثيرةمنتجاتتقدم

منها.%05نحووالمنسوجاتالملابستشكلوالتي-

الإأ!صرونية،المعداتمنكبيرةكمياتأيضاوتصدر

البلاستيك.ومنتجات،المعدنيةوالسلع

إلى،رئيسيةبصفةمنتجاتهاكونجهونجوتصدر

واليابانوبريطانيا،وألمانيا،،الأمريكيةالمتحدةالولايات

منكبيرةكمياتوتستوردأهميتها.حسبمرتبة

الخاموالموادوالحديد،والصلب،والآلات،الأطعمة

،اليابانمنرئيسيةبصفةالمنتجاتهذهتستورد.الأخرى

.وتايوانالأمريكيةالمتحدةوالولايات،والصين

لذاكونجهونجفيثانويااقتصاديانشاطاالزراعةتعد

لسدالاطعمةمنكبيرةكمياتتستوردأنعليهاكان

والطيورالخضراواتتشملالزراعيةالمنتجاتاحتياجاتها.

كونجهونجفيالصيدأساطيلوتصطادوالأرز.الداجنة

الاسسماكمنأخرىوأنواعا،والسردين،الأنقليسسمك

البحرية.

تاريخيةنبذة

بهونجالانيعرففيماالناسعاش.الأولىالأيام

الصينيللنفوذالمنطقةخضعتالعصور.أقدممنذكونج

التامععشرالقرنوحتى.و.م022سنةحواليمنذ

قرىمنصغيرةمجموعةمنتتكونكانت،الميلادي

بريةقاعدةكونجهونجالقراصنةامحتخدموالصيد.اكراعة

لهما.

فيالصينيةالحكومةحاولتالبريطايخ!.السيطرة

تهريبمنالبريطانيينالتجارتمنعأنعشرالتاسعالقرن

حربإلىالموضوعهذاأدىوقد.الصينإشالأفيون

وكسبت.أم983عامفيوالصينبريطانيابينالأفيون

معاهدةمنكجزءكونجهونجوتسلمتالحرببريطانيا

مإلصينآخرتحارينزاعوفي.أم842مشةنانجنغ

أم086!شةفيكاولونجزيرةشبهعلىبريطانياسيطرت

ما898سنةوفي.النزاعلفضأخرىاتفاقيةإطارفى

هونجمنجزءوهيالجديدةالمناطقبريطانيااستأجرت

عاما.99لمدةالصينمن-كونج

فيكونجهونجسكانعددكان.السكانيالنمو

وقد.نسمةآلافخمسةيتعدىلاأم842سنة

الازديادفيالرئيسيةالخمسالهجرةموجاتتسببت

للمهاجرينالأولىالموجةبدأت.أطسكانالمفاجئالهائل

الثوريونقادهاالتىالحركةأثناءام،119سنةفى

وأرسواالحاكمةمانشوبأسرةفيهاوأطاحواالصينيون

إلىالصينيينمنالكثيرهاجر.الصينجمهوريةدعائم

السكانعددزادأم،519عاموبحلول،كونجهونج

نسمة..)00005إلى

،أم379سنةفىالمهاجرينمنالثانيةالموجةبدأت

الصينيينمنكتيرهاجروقتها.الصيناليابانكزتعندما

إلىسكانهاعددوصلحتىكونجهونجإلى

القواتاحتلت.أم939عامشينسمة000.006.1

وأثناءأم،459إلىأم419عاممنكونجهونجاليابانية

نسمة0002006إلىالسكانعددانخفضالفترةهذه

الصين.إلىالصيبنمنكثيرعودةبسببوذلكفقط،

عندما،ام949سنةللهجرةالثالثةالموجةبدأت

إلىالموجةهذهوأدت.الصينعلىالشيوعيونلمميطر

عاموفىمليونينإلىكونجهونجسكانعددارتفاع

الصين،فىعارمةمجاعةخطرتهديدوتحتأم،629

كونج.هونجإلىالمهاجرينمنالرابعةالموجةبدأت

أكثرإلىفيهاالسكانارتمكددأم659سنةوبحلول

السكانأعدادفيالزيادةاطردت.نسمةملايينثلاثةمن

العشرين.القرنمنوالسبعينياتاسشينياتبينفيما

للمهاجرينالخامعسةالموجةحدثتذلكإلىوبالإضافة

إلىالفيتناميينمنآلاففرعندماام079أواخرفي

الفيتناميينللاجئينإغراءاتالحكومةوقدمت،كونجهونج

برنامجابالفعلوبدأت،فيتنامإلىبالعودةلتقنعهم

هونجسكانتعداديبلغواليوم.أم989فيلترحيلهم

نسمة.ملايينستةحواليكونج

الشيوعيةالحكومةتعترفلم.الصينمعالعلاقات

أنهاغير.كونجهونجعلىالبريطانيةبالسيطرةأبدارسميا

يرجعربما،نشطةمعارضةالبريطانىالحكمتعارضلم

الصينى.ألاقتصادفىكونجلهونجالكبيرةالأهميةإلىذلك

الخاموالمواد،والمياه،بئالاطعمةمنالكثيرتربحفالصين

كثيراالصينيةالحكومةوتمتلك.كونجلهونجالمصنعةوالمواد

فيوالفنادقالمتعددةالأقسامذاتوالمحلات،البنوكمن

بعضقامالعشرينالقرنمنالستيخياتوفى.كونجهوج

السيطرةضدعنيفةبمظاهراتالصينيةكونجهونجسكان
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هذهأستغلالتحاوللمالصينيةالحكومةأنغير،البريطانية

وانتهت،كونجهونجعلىسيطرتهالفرضالمظاهرات

طائل.دونالشغبحالات

بدأتالعشرينالقرنمنالسبعينياتأواخروفى

كونجهونجفيالمالمنكبيرةمبالغاستثمارفيالصين

سنةفي.الصينيالاقتصادتقويةفىللمساعدةوذلك

الصيننجحت،المفاوضاتمنعامينوبعد،أم849

إلىكونجهونجبمقتضاهتعوداتفاقعقدفيوبريطانيا

للمناطقبريطانيااستئجارفترةانتهاءبعدالصينيالحكم

أيضاالاتفاقونص،ام799عامبحلولوذلكالجديدة

طابعذأتصينيةإداريةمنطقةكونج!ونجتصئأنعلى

علىالحكممقدراتعلىالسيوةلهاوتكونخاص،

والدفاعالخارجيةبالسياسةيختصماعدأفي!اأراضيها

كونجهونجوستحتفظ.الصينحكومةتقررهمااللذين

الاشتراكىالنظامداخلالرأسمالىالاقتصاديبنظامها

ولمدةالمفعولساريةالاتفاقاتهذهوأصبحت،الصيني

رئاسةهواشيتونجتولى.أم799لمشةبحلولسنة05

مسؤولأولليصبحكونجهونجفيالتنفيذيةاسملطة

قدتونجوكان.البريطانيةالاستئجارفترةبعدصينى

.م6991ديسمبر11فيالمنصبلهذاانتخب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العلملشرطةاآمميا

ماكاولصينالسيسلراكريستودر،باتن

الماليةالأوراقسوق

فيتقع.لباكستانالشماليالطرففيمنطقة!سا

منبالقربوذلككشمير،فيباكستانتحكمهالذيالجزء

تقربمساحةهونزاوتغطيوالصينأفغانستانمعحدودها

ألف03حواليسكانهاعددويبلغ2،كما001.0من

طريقوهناكهونزا.مدنأكبرأبادكريممدينةتعد.نسمة

جلجت.منالوأديعبريمرجبلي

جبالسلسلةفيضيقطويلوادمنهونزاتتكون

زراعةفييعملونهونزامواطشومعظمكراكورام،

والقمح.والبرقوقوالعنبالشعيرمثلالمتنوعةالمحاصيل

الصوفيةالأقمشةإنتاجفيهاالرئيسيةالصناعاتوأهم

الدقيقة.اليدويةوالصناعات

عاما.تسعينمنأكثرإلىهونزاسكانمنكثيرويعمر

حميةواتباعالمعدنيةبالموادالغنيةالجبليةالمياهأنويعتقدون

و!صن.أعمارهمطولسببهماالتغذيةمنمتواضعة

الفواكهمنرئيسيةبصفةبهمالخاصالغذأئيالنظام

.والخضرأواتوالم!صسراتوالحبوبوالخوخكالمشمش

ولكنيوروشاسكيتسمىلغةهونزاسكانمعظموتحكلم

لالجليد.المكسوةهندوكوشجبالأسفليقعهونزاوادي

منهونزامواطنيومعظم.مكتوبةلغةلديهمليس

جدامهمةالإسلاميةالدينيةالعطلاتأنكما،المسلمين

لهم.بالنسبة

الآنيسمىفيماسكنمنأولمنيعرفأحدلا

جيشمنجنودثلاثةإنالأساطيرإحدىتقولإذ.بهونزا

زوجاتهممعهناكاستوطنواقدالأكبرالإسكندر

كانتولقدالميلاد.الرائقبلالقرنمنذوذلكالفارسيات

وقد)الأمير(الميرمنواحديحكمهامنعزلةدولةهونزا

مأ949عامفيهونزاعلىسيوتهاباكستانبسطت

أنهتالتيالمتحدةالأمهيئةأقرتهاالتيللمعاهدةتطبيقا

جاموأنظر:كشمير.فيوالهندباكستانبينالصراع

الشؤونفيبالتحكمللأميريسمحكانولقدوكشمير.

باكستانمميطرتعندماأم749عامحتىللبلادالمحلية

البلاد.علىكاملةسيطرة

(.)السطحاليابانان!:هوشمو.

المستشرتين)أبرزلاستشراقا:نظرا.ريجريد،هوئكه

المعتديى(.

إيطالىمنصرم(.638-؟)الأول!!رووس

القديسبالباباواقتدىالبابا.ليصبحم625سنةانتخب

فعلوكما.م406سنةماتالذيالأولجريجوري

إلىرومافيقصرهالأولهونوريوسحولفقدجريجوري

النشاطوشجعالرومانيةالكنائص!ورممائيةقناةوبنىدير.



الثالثهونوريوس092

إلىضأخفاراطريقعنتوصلكما.بريطانيافيأضنصيريا

اللومبارديين.قبائليمسلام

إلاال!ولىالدرجةمنإدارياكانهونوريوسأنومع

الدينية.المجادلاتوتفاصي!!الأهميةكثيرايكترثلمأنه

عليهالمسيحطبيعةحولخلافايح!!أنهونوريوسلوحاو

وفيالغر!فيالناسكلفيهعارضهحلاواقترح.السلام

وفاتهبعدأيم681سنةوفي.الشرقمنكثيرةأماكن

آراءالثالتالقسطنطينيةمجلسفندعاما،43ب

شىأرستقراطيةعائلةفيهونوريوسولدوقد.هونوريوس

أصيا.إيطاجنوبيفيكامبانيامنطقة

إيطاشمنصرأ(.أ-227؟)الثالثهولوريوس

أخصصأنفذانتخابهولعد.م6121سنةبابالي!صنانتحب

الصليبيةالحملةتحهيزفىسبقهالذيالأولإنومشتالبابا

الإمبراطوريةإهـراطور،الثانيفريدريكوشمجع.الخامسة

سمببول!ش،الح!لةفيالاشتراكعلى،المقدسةالرومانية

يستطعوأص!ا.الحملةفشلتفريدريكوغيابالقيادةضعف

مشةفير.أخرىحملةيقودلأنشريدريكإقناعهونوريوس

المرالط!تضدصليبيةحملةهونوريوسبدأأم182

اختيالصليبيةالحملةفيأيضاامشمرو.أسبانيافي)المسلم!ت!

منعةمجمووه!االألبيجينزضدأخالثاإنومشتبدأها

شرنسا.جنوبىفيالنصرانيةعنالخارج!ت

النصرانيالدوميني!صانيالنظامعلىهونوريوسوافق

أطنظام(الحياة)برنامجالقواعدوعلى،أم612سنة

التنصيريةالأنشطةوشجعأم،223سنةالفرانسيس!!انى

دجمعهونوريوسأمرأم622سنةوفي.النظام!تل!سلا

اسموكانرومافيهونوريوسولدوقد.الكنسيةالقوانين

مششيو.عائلته

فيرئيسيوميناء،مدينةوأكبرالعاصمةهودولولو

مديةالرسعميالمدينةواسم.الأمريكيةاهاوايولاية

هولولولوتغطيالقانونيةالناحيةومن.هونولولوومقاطعة

علىإلاعادةلطلقالأهونولولواسمالكنأواهوجزيرةكل

لجزيرةالشرقيالجنوبيالساح!!فيال!صبيرةالحضريةالمنطقة

الخاصة.بأسمائهاأواهوفيالتجمعاتبقيةوتعرفأواهو.

هونولولو.فيهاوايسكانمن%08حواشويعيح!

،الهادئالمحيططرقملتقىتسمىماكثيراوهونولولو

وتبعدفيها.تق!إلمحيطالتيوالطائراتالبواخرتتوقفإذ

عنكم)0126وفرانسيسكوسانعنكم086.3نحو

طوكيو.

الإنجليزيبراونوليمالقبطانأبحرأم497سنةفي

ملجأالميناءاتخذحيثهونولولو.بميناءالآنيعرفماإلى

وبعد.هناكالتوقففيالسفنبدأتذلكوبعد،لسفينتى

وكلمةهافا.تجاريامركزاهونولولوأصبحتبسيطةفترة

المحمى.الخليجتعنيهاوايأهلأخةفيهونوأ!لو

عدداالمتحدةالولاياتبنتالعشرينالقرنبدايةفي

ديس!بر7وفيأواهو.جزيرةفيالحربيةالقواعدمن

هاربربيرلميناءاليابانيةالطائراتقذفت،أم149

اليوموفي.الجزيرةفىأمريكيةبحريةقاعدةوهوبالقنابل

وقد.الثانيةالعالميةالحربالمتحدةالولاياتدحلتالتالي

السفرت!شاليفوتدنيالنفاثةبالطائراتالسفرساعد

نمواالمدنأسرعمنتصئواحدةأس!يهونولوأ!،الجوي

أمري!صا.في

أصلمنهونولولولسكانرلغحواليينحدر.السكان

وحوالي.البيضمنهمالسكانمنآخروربع،ياباني

مدذووأوأصليونهاواييونهونولولوفىالسكانلمسدس

أخرىمجموعاتوهناكالأصليين.انبالس!ظمختلط

والبورتوريكيينوالكوريينالفيلبينيينوالصينيينتشمل

أصولمنيأتونالسكانربعمنوأكثر.والساموي!ت

وعوائلهاالأمريكيةالعسكريةالقواتوتش!ص!.مختلطة

هونولولو.س!صانمن%أ5حوالى

المدينةيزورإذالدخلمصادرأحجراسمياحة.الاقتصاد

بالمناظرالزوارويستمتعسنويا.سائحملاي!-4حوال

معظمويقضي.المعتدلوالمناخالترفيهيةوالمماط!قالحلابة

لذلكونتيجة،واكيكيشاطئمسطقةفيأوقاتهمأصسياحا

.والسياراتبالناسمزدحمايكونالمدينةمنالجزءهذافإن

النشاطاتعلىأيضاهونولولواقتصادويعتمد

العسكريةالقواتعملياتكزمرإنهاحيثالعسكرية

هونولولوفيوتوجد.الهادئالمحيطمنطقةفىالأمريكية

جزيرةفيالبحريةوالقواتوالجيشالجويةللقواتقواعد

الامريكيةالحكومةتدفعهاانتىالرواتبوتشكلأواهو.

منالثانيالدخلمصدروالمدنيينالسمكريينلموظفيها

الأهمية.حيث

فيتعملشسركة005حوالىهونولولوفييوجد

التيالغذائيةالصناعات،الصناعاتوأهم.التصنيعمجال

وهي،الزراعيةهاوايمنتجاتوتصنئأهممعالجةتشمل

مثل،أخرىصناعاتوهناكالسكر.وقصبالأناناس

والنفطيةالزجاجيةوالمنتجاتوالأثاثوالملابسالأسمنت

والخشب.()البلاستيكواللدائن

التا!سعالقرنخلالهونولولو.انتعشتتاريخيةنبذة

فيالصندلخشبلتجارةمركزابوصفهاالميلاديعشر

الحيتانصيدلصناعةقاعدةذلكبعدأصبحتثم.البداية

بدأالتامئكلشرالقرنأواخروفي.الهادئالمحيطفي

وقصبالأناناسمنكبيرةمحاصيلإنتاجفيالمزارعون



192هوهينزوليرن

الصينمنالعمالمنآلافالجزيرةإلىوأتىاسمكر.

الأناناسحقولفيليعملواالأخرىأ!دولواوأليابان

المصانعفيأعمالأمنهمالكثيرووجدالسكر.وقصب

الغذائية.

سنةلهاوايالدائمةالعاصمةالمدينةوأصبحت

تحتهاوايأصبحتعندماكذلكوظلتام845

.أم009!شةالأمريكيالحكم

أيلاندز،سولومونفيمركزوأكبرالعاصمةهوفيارا

المحيطغربجنوبفيالجزرمنمكونةدولة)وهي

هونياراوتقع.نسمة994/03سكانهاعدد(.الهادئ

.كوادالكاناللجزيرةالشماليالساحلفيصغيرةبلدةوهي

يخدمميناءوهوكروزبوينتجانبيعلىالمدينةتقع

هونيارافيويوجدالبحار.تعبرالتيوتلك،الصغيرةالسفن

والكنيسةالحكومةمقرمثلالشهيرةالمبانيمنعدد

علىبيوتفيالسكانمنالكثيرويعيش.الإنجليكانية

بعدهونيارابنيتوقد.المدينةوسطمنبالقربمرتفعات

فيالمدينةوتقع.ام459سنةالتانيةالعالميةالحربانتهاء

وأمريكااليابانامشخدمتهاالهندلجوزمزرعةكانتأرض

.الحربأشأءحربيةقاعدةبعدفيما

سياسيرعيمام(.499-191)2إرفي!في،

السلطةإلىجاء.أم989-1711منذالشرقيةلألمانيا

للحزبأولسكرتيرمنصبفيأولبرختولترخلفعندما

عددتصاعدالعشرينالقرنمنالثمانينياتوفي.الشيوعي

حكمتحتالحريةلغيابالشرقيينالألمانمنالرافضين

عامالغربيةألمانياإلىمنهمكبيرهأعدادهربتكماهونيكر.

الامشقالةعلىهونيكرأجبرأم،918أكتوبروفي.ام918

الحزبمنطردديسمبروفي.العامالسكرتيرمنصبمن

والغرليةالشرقيةألمانياتوحدتام091عاموفي.الشيوعي

بالقتلهونيكرألمانياأدانتالاتحادوبعد.واحدةدولةفى

الرصاصبإطلاقحكمهأثناءالحدودلحراسال!وامرل!عطائه

ألمانياإلىالهربمحاولتهمأثناءالشرقيةألمانيامواطنيعلى

هونيكرالسوفييتالمسؤولوننقلأم199عاموفي.الغربية

منللعلاج)السابق(السوفييتيبالاتحادمستشفىإلى

ذهبل!صه.عودتهالألمانيةالحكومةطلبتوقد.السرطان

فيها.توفيالتيتشيليفيمنفاهإلى

وانضممابألمانيا،بسارلاندكرشننيونفيهونيكرولد

مأ359عاموفي.أم929عامالشيوعيالحزبإلى

ومنذ،أم!45عامحتىالسجنوأودعوهالنازيوناعتقله

جماعةهونيكررأس،أم559عامحتىأم469عام

بشبابتعرفوكانتالشرقيةألمانيافيالشيوعيالشباب

المجلسفيعضواانقخب،أم949عاموفيالأحرار.ألمانيا

منالخمسينياتمنتصفوفي.الشرقيةبألمانياالتشريعي

فيالشيوعيةوالممارسةالنظريةبدراسةقامأسشريناالقرن

أصئأم589عاموفي)السابق(.السوفييتيالاتحاد

فيالحاكمالجهازوهوالسياسىالم!صبفيعضوأهوني!ص

الأمنيةللشؤونوزيراعملوقد،الشيوعيالحزب

.أم719حتى،ام589منالشرقيةلألمانيايةوالعسكل

علىأرغمثمالدولةلمجلسرئيسأعينأم769عاموفي

.أم989عامفيالاستقالة

دائمةبريةشجيرةالهوهبانبات.ئياتالهوهيا،

منالغربيةالشماليةالصحراويةالمناطقفيتنموالخضرة

تنتج.المتحدةالولاياتمنالغربىالجنوبوفي،المكسجك

وهى.جوزاتأوحبوباتسمىبذوراالهوهباأشجار

منيمستخرجالذيالعنبربزيتشبيهزيتعلىتحتوي

،الحوتصيدالحكوماتمنكثيرمنعتوقد.الحوت

نباتزيتأصبح،لذلكونتيجة.منتجاتهواستيراد

فييستخدمالذيالعنبرلزيتغاليابديلاالهوهبا،

منكثيروفي،التجميلمستحضراتوفي،التشحيم

إلىالهوهبازراعةإدخالبدأوقد.الكيميائيةالصناعات

أواخرمنذالعالمأنحاءفيالقاحلةالمناطقمنكثير

العشرين.القرنسبعينيات

فيم52.إلىمترمنالهوهبانباتشجيرةطوليصل

منشجرةوك!!.عاممائةمنأكثرتعيمقوقد.البرية

السنة.فيكجم5.4نحوتزنبذوراتنتجالهوهباأشجار

حكمتالصيتذائعةمدكيةأسرةهوهيدزولدرن

الاسمويرجع.الألمانيةوالإمبراطوريةوبروسيالراندينبيرج

سوابيا.فيللأسرةالتابعةزوليرنقلعةإلى

صارتثم،الكونتاتطائفةمنهوهينزوليرنالكان

،أم417عامبراندينبيرجفحكموا،الانتخابيةالسلطةلهم

إلىبروسيامنأجزاءضمفيشرعوا،أم816عاموفي

فى،أم107عاممملكةببرومعياالاعترافوتم.ممتلكاتهم

،ام871عامالمانياتوحيدوبعد.الأولفريدريكعهد

وقد.الألمانوأباطرةبروسياملوكهمهوهينزوليرنآلكان

الأسرةولكن.بأسذاتوجيولثماقويةحكوماتشسكلوا

الأولى.العالميةالحربفىعرشهافقدت

وليم.فريدريك،هوهينزوليرنالحكامأشسهرمن

الثانيوولهل!ا،الثانىوفريدريك،الأولوليمفريدريكو

الأولى.العالميةالحربإبانألمانياقيصركانالذي

فريدريكالبروسية،الفرنسيةالحربأيضا:انظر

ألمانيا.بموليم،فريدريك؟الثالثفريدريكبمالثانى
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خلالألمانيافيالأمراءمنأسرةهوهيئستاو!ن

عاميب!تالإمبراطوريالعرشاعتلت،الوسمطىالعصور

قلعةمناسمهاالأمعرةامستمدتوقد.أم254و1381

الحاديالقرنفيألمانيابجنوبي!شاوفنفيشيدتعتيقة

.الميلاديعشر

منسوابيادوقيةهوهينستاوفنفريدريكتسلم

الخلصة.خدماتهعلىلهمكافأةالرالغهنريالإمبراطور

وكان،فريدريكابنطالب.هنريابنةأجخيسمنوتزوج

ولكن،التاجفيالوراثيبالحق،فريدريكأيضايدعى

نأفىحقهم،أم251عامجديدمنأكدواالألمانالأمراء

الحر.بالانتخابالملكمنصبيكون

هوهيسشاوفنأسرةأفرادأحداعتلى،أم381عامفي

لآح!صاممنكانكما،الثالثكونرادوهوألمانيا،عرلق

وهنريبارباروساالأولفريدريكأيضا،هوهينستاوفن

الثاني.وفريدريك،السادس

ألمانيا.بمالثانيفريدريك:أيضاانظر

تبكا.(م4681-4081)ندلثانا،هووثورن

ماساشوسيتسبولايةسالممدينةفيولدأمريكيقصة

ويعتبر.المجاورةهامبشايرنيوولايةفيوتوفيالأمري!صة

يعرفمافترةفيالأمريكيينالكتابأهمأحدهووثورن

كتابأبرزمنأنهكما،الأمريكيالأدبفيالنهضةبعصر

أ!دبلوماسياالحق!!فيعملوقد.الغربفيالقصة

البريطانية،ليفربولمدينةفيالمتحدةأطولاياتكمستشار

عامالمتحدةللولاياتعودتهقبلوإنجلتراإيطاليافيوتنقل

.أم086

تربوالتيالقصصيةالأعمالمنالعديدهووثورنألف

وكان،الخطوطاتمنالعديدترككماقصة،المائةعلى

معظمجمعتوقد.الدوريةالمجلاتفيأعمالهينشر

قصصبعنوانمجموعةفيالقصيرةالقصصيةأعماله

رواياتهأما1851(.،1842،)1837مرتينرويت

روايةوأهمهافأشهرها

،(0851)القرمزيالحرف

وذالمنزلإلىباللإضافة

السبعالجملونات

وفي.وغيرهما(1851)

يبرزالأعمالهذهمجم!!

بالغوصهووثورناهتمام

منالمظلمالجانبفي

وبتحلي!!،البشريةالطبيعة

فيه،يعيشالذيالمجتمع

هووثورنناثافيالتطهيريالمجتمعوهو

إزاءانتقادياموقعامتخذاإنجلاند،نيوإقليمافي)البيوريتاني(

والقيمالحياةعليهتنطويماالمجتفي!صشف!ذلك

وزائفة.متناقضةممارساتمنالاجتحاعية

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

الروايةالأد!،الأمري!حمطا

نسالروماالبيوريتان

الهوياسطائرطائر.،المنقرضالهوياس

نحوالطائرهذاطولبلغنيوزيلندا.فييعي!قكانالمنقرض

الذكورأمامقولحسة،طويلةمناقيرلإناثهوكانسما،45

الطورهذهريشوكانوأقصر.مستقيمةمناقيرهافكانت

ولقد،اللونقرنفليلحممساقيرهاايارروي!صسولامعاأسود

تماما.الطيورتلكوالسلابونالصيادونأباد

ألكوكانظر:.ارثرالسير،براون-هويتن

.ونوبرا

مؤرخ.(م5491-2781).نجوها،نغاهويز

روحبتصويرخاصبشكلمهتماكانمشهور.هولندي

الذيالمدىعلىشحهرتهوتقوم.حضارتهأوكاملعصر

انتزاعفيقدرتهوعلىوجودتها،كتاباتهإليهوصلت

هويزنغابهقامعحلوأهمذاتها.الحياةن!!ةوتذوق

دراسةعلىويقومأم(19)9الوسطىالعصورانحسار

عشروالخامسعشرالرألغالقرنينخلالهوأضدافيالحياة

الميلاديين.

فىودرسهولندافيحورننجنفيهويزنغاولد

الغدظلفي:أعمالهأبرزوتتضمنجروننجن.جامعة

الأحوالعنالموضوعاتمنمجموعةوهذهأم(،)359

لودلزوهومو،الحديثالمجتمعفيللناسالثقافية

فيتظهركما،الإنسانيةللثقافةدراسةوهذهأم(،)389

الثانية،العالميةالحربأثناءهويزنغاالنازيونسجن.اللعب

سراحه.إطلاقمنقصيروقتبعدوتوفى

ندكعالم(.-ام)159لمحردالسير،هويل

عننظرياتهبسببشهرتهاكتعسب،بريطانيوكونيات

لنظريةمتبنئاهويلظلعديدةولسنوات.الكونأصل

ثابتة،حالةفيالكونأنيبرهنأنمحاولأالمستمر،الخلق

،الأخرىمحلوالطاقةالمادةمنكلباستمرارفيهايحل

الكونأنتقولالتيالنظريةبشدةعارضوقدتتبدد.وهي

عملهاختصكما.واحدةلحظةفيعظيمانفجارمننشأ

فيتنشأالكيميائيةالعناصرإن:القائلةبن!يتهكذلك

.النجوم
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بنجليفيهويلولد

ئمبهيرء+-يوركشاير،غربيفي

-صممى-سصث!-؟7+!سكا!!فىتعليمهوأتم.نجلترالما

،،نمش"س13أصبحالتي،كمبردججامعة

ول!غ،للفلكاستاذابعدمنفيها

!!!حالفلكلمعهدومديرا *ص،/+!+3،ام729عاموفى.النظري

للبحثشرفياأستاذاأصبح

هويل.فردالسيرفىوالفلكالفيزياءفي

منحوقدمانشستر.جامعة

نفسه.العامفىفارسلقب

عنوانتحتالذاتيةسيرتههويلنشرام،869عاموفي

الصغير.هويلفردعالم

والمناظرالمبانيلحمايةمنظماتالوطئيةالهيئات

وأالفنيةالقيمةذاتوالأشياءالأثريةوالأماكن،الطيعية

المنظماتوهذه.عليهاوالحفاظخاصةالتاريخيةأوالعلمية

المملكةفيوطنياتحادأولمنوالتتبعوهيمستقلة

.المتحدة

وأالتاريخيالاهتمامذاتللأماحشالوطنيةالهيئةتعد

المملكةفيمستقلةخيريةمؤسسة،الطبيعيالجمال

هكتار022!...منأكثروتحملتملكوهي،المتحدة

إنجلترافيوحديقةريفيامنزلا035وحوالي،الأراضيمن

فىللأرضمالكةأكبروهي.الشماليةوأيرلنداوويلز

.المتحدةالمملكة

الصعيدعلىمهمةحدائقالوطنيةالهيئةأملاكتتضمن

وسيسينغورستشاير،جلوسترفيهيدكوتمثالالعالمي

فيهدريانكحائطالقديمةالعصورواثار،كنتفي

فيفنويكنمثالطبيعيةوحظائرثمبرلاند،ونوركمبريا

فيهاوسبيتوارثمنزلمثكفخمةومنازلكمبردجشاير،

الاتحاداكتسب.سومرستفىدونستروقصر،سسكس

منكم008منأكثرالعشرينالقرنثمانينياتأواخرفي

كما.لهالتابعةنبتونمؤسسةدعوىاستئنافبعدالساحل

للجمهور.مفتوحةالوطنىالاتحادأملاكمنالعديدأن

مجلسيديرهاإذ،حكوميةغيرمؤسسةالوطنيةالهيئة

مليونين.حوالىوأعضاؤها،عموميةهيئاتعدةتنتخبه

بالوصية،المواريثفيالرئيسيةاعتمادهامصادرتتمثل

بطريقةالحكومةوتموله،أعضائهواشتراكات،والأوقاف

الضريبية.الفوائدبعضلهتركتإذ،مباشرةغير

العالم.فيالحمايةهيئاتأقدممنالوطنيةالهيئةتعد

.دهـ.وكانونهنترروبرتوالعسيرأكتافياهيلأسعستها

قانونفوضهاأم،709عاموفي.أم598عامراونسلي

يعنيوهذا.للتحويلقابلةغيرأملاكهاأنتعلنأنبرلمانى

رهنها.أوبيعهالايمكنأنه

،أم319عامالأسكتلنديةالوطنيةالهيئةتأسعست

هكتار000.04حواليوتحمي،تملكمستقلةهيئةوهي

منأسكتلندا،فيهامةملكية001وحوالي،الأراضيمن

فيجلينكووطريق،فايفمنطقةفيالفوكلاندقصربينها

الغربيةالجزرفيكلداسانتوجزرالعليا،الأراضيمنطقة

شتلاند.جزرفيفيروجزيرة

الاتحادتشبهمنظماتالأخرىالبلدانمنوللعديد

يملك،المتحدةالولاياتففي،المتحدةالمملكةفيالوطني

ويحمي،التاريخيةالمعالمعلىللحفاظالوطنيالاتحاد

الوغىساحةبينهامن،الهامةالأماكنمنالعشرات

في،للينكولنالتذكاريوالنصبمونتانا.فيكوستر

أنشئ.ماساشموسيتسفيوالدنوبركة،سي.ديواششطن

.أم949عامالاتحادهذا

)الكنز(،تايسكآنالأيرلنديةالوطنيةالهيئةأنشئت

للصيانةوالملكياتالأراضييديروهو.أم489عام

،بورنمنجزءامواقعهاتتضمن.علميةولأغرأضوالتسلية

فيلوغاريومعملكلير،مقاطعةفيطبيعيةحظيرةوهي

ميث.مقاطعةفيأثلومنيومعملويكسفورد،مقاطعة

الخاصة،الوطنيةهيئتهاأسترالياولاياتمنولايةلكل

للأقسامتوصياتهاتقدمولكنعليها،لهاولاسلطة

تأسعستوقد.والبيئةوالتخطيطبالصيانةالمعنيةالحكومية

وهي.أم49ءعامويلزنيوساوثفيوطنيةهيئةأقدم

فيالقديمالحكومةمنزلبينها،منملكية27تملك

الزرقاء.الجبالفيسايليندوبهوثرمانتارأماتا،

والشرقآسيافيمؤخراجديدةوطنيةهيئاتتأسست

تأسستمستقلةهيئةللتراثماليزياهيئةوتعد.الأقصى

فيعبداللهراجاهمستودعأملاكهاتتضمن،أم489عام

نأكمالامبور.كوالافيالوطنيةالعرضوقاعةكيلانغ،

وبرموداوباربادوسالباهاماجزرفيوطنيةهيئاتهناك

.وزيمبابويونيوزيلنداوفيجيوكندا

البلدانمنالعديدفيالحكوميةالهيئاتتنظم

عامة.بصفةالتاريخيةوالأملاكللأماكنصيانة،الأخرى

والأرشيفاليابانفيالثقافيةالشؤونوكالة،ذلكمثال

الهند.فىالوطني

تبحثهيئةوالالدماجاتالاحلكاراتهيئة

البريطانيةالصناعةفيالاندماجوظروفالاحتكار،أسباب

العامالمديرتوجيهتحقالهيئةوتعمل.المهنوأصحاب

ماتحالوعادة.الخارجيةالتجارةووزير،العادلللاتجار

حالةماعدا،العامالمديربوساطةالهيئةإلىالتحقيققضايا
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وأ،الخارجيةوزيريحيلهاأنيجبالتيأغانونيةاأ!شركةا

آخر.محامسبزيروأي

تأخذالهيئةفإربمالمض!ضةالاحتكارظروفتحريفيو

المصلحةفيهوهل،أغعليئاالاحتكاروجوداعتبارهافى

نإ؟الح!صمةتتخذهأنيجبالذيالإجراءوما؟،الوطنية

للتحقيقمعرضةالخدماتالبضائأوتقومالتيالشركات

توجيهالعاميستطئالمديرو.المؤممةالشركاتذلكفيبما

رلغعلىاكشركةفيهتسيطرموقفأيفيللتحريأ!يئةا

الأق!!.علىتخدمهالذيالسوق

ألممارساتافىأضحقيقباأيضاالهيئةتقومكما

أ!بأاو،القانونمثلألحهن،اأوسا!أفىالاحتكارية

.وال!علان

وأ،المئحفمل!صةنقلفي-أيضا-أ!يئةاتنظركما

إلىأ!محيفةاملاجةنقلإن.حيوياحتكارياندماجأي

إلىتوزيعهايص!!،صحفعلىأصلايسيوشخصأي

أخجارةاوريرمنإذنايتطلبأكثر؟أو0001005

طريقعنالهيئةإلىايةخرىاا،ندماجات1وتحال،الخارجية

يوجهأرالعامأضحقيهتايطلبأنالمحتملمنالذيأ!زيرا

منللتأكد؟فقطواحداندماخموضوعفيالنظرإلىالهيئة

الاحت!!اراتهيئةانشئتالجمهور،أحصافيأنه

.أم739أعامالعادلالاتجاربقانونوالاندماجات

اضدفازاعردةالسؤالهيئةالأستراليةالإداعةهيئة

وتأتى.أجاأستراصىالوطنيةالإذاعيةوالخدماتالوطني

الأسترالية.االاتحاديةالححومةمنأجةالمامواردهامعظم

بما،محطة092أجةالأ!شراالإذاعةهيئةتدير.التنظيم

وتخق!!.أ!هشاعيةاللأقمارأرضيةاستقبالمحطاتفيها

يوميا،الأستراليةالإذاعةلهيئةالإذاعيةالبرامجمحطة051

3؟،+يزخ*كأ-*ءص!

الإذاعةهيئةوتقدم.أخرىلغاتوبثمانيالإنج!يزيةباللعة

مدرسية.تعليميةبرامجأيضاالأمشرالية

عاممرةلأولالإذاعيالبثتم.تاريخيةنبذة

البثأستراليافىالهواءعلىمحطةأولوبدأت.أم239

.أم239عامنوفمبرمن13في!23مميدنيفي

عامديسمبرمنءفي23حأخانيةاالمحصهآوافتتحت

.أم239

عامالتلفازيالبثالأستراليةالإذاعةهيئةلاشسرت

فىوملبورنسيدنيفيمحطتينشتحتعندماأم569

فيالأوأجمبيةالالعابدورةلتغطيةتماماالما،ئمالوقت

امتدتأم069عاموبحلول.أم569عامملبورن

التلفازيالبثوبدأ.الأخرىأ!ا،ياتااعواإلىأحشس!صةا

الإذاعةوكالةوغيرت،أم759عامأجاأمشراصىالملون

عامفيالأستراليةالإذاعةهيئةإلىاسمهاالأمشراليةا

.أم839

تبثمستقدة،عامةهيئةالبريطانيلأالإداعةهيئة

كما،الشماليةوأيرلندابريطانيافىللجماميراعيةبرامإب

لغةوثلاثيتوبخمسالإنجليزيةباللغةإداعيةبرامجتبث

أصحهابويدفع.كافةالعالمأنحاءفىالدولإنى،أخرى

يمولسنوياترخيصرسمالمتحدةبالم!لكةأضلفازاأحهزة

البريطانيةالحكومةتمولكما،البريطانيةالإذاعةهيئةلرامج

الإذاعةهيئةوتعمل.الأخرىللدولالإداعيةانبرامج

إذاعةوعدمربحأيتحقيقعدمأساسعلىالبريطانية

ثذلك.تجاريةإعلانات

براملندنفيالبريطانيةالإذاعةهيئةتلفازمركزينتج

والطبيعيةالعلميةالأفلاموامئوتشملنطاقعلىتلفازية

المرحة.والتسليةوالدراما

الإذاعةهيئةمركز

يتجلدنفيالبريطانية

البرامم!واسعةسلسلة

أفلامقتتضمن،التلفارية

الطبيعيةالعلوم

وأفلاموالممسرحيات

الحفيفة.التسلية



إذاعيةشبكاتخمسالبريطانيةالإذاعةهيئةوتمتلك

الإذاعيالبرنامجمنكلويقدم،المتحدةللمملكةوطنية

المحببة.الموسيقىمن،خفيفةمستمرةبرامجوالثانيالأول

الكلاسيكية،الموسيقىفيقدمالثالثالإذاعيالبرنامجأما

والعلم.الفنعنوبرامجوالمسرحياتالوثائقيةوالبرامج

والخدمة،الرئيسيةالأخبارالرابعالبرنامجويقدم

والألعابوالمسرحيات،المومميقىعلىعلاوة،الإعلامية

فيهاويشتركالإذاعيةالتسليةبرامجمن)نوعالجماعية

(،والأحاجيالأسئلةعنويجيبونالضيوفمنمجموعة

البرنامجإرسالبدأوقد.البرلمانداخلمايجريوتغطية

ويختص.أم099عاممنأغسطسفيالخامسالإذاعي

والتعليمية.،الرياضيةالبرامجبإذاعةأساساالبرنامجهذا

الشماليةأيرلندافيإقليميةإذاعيةخدماتوهناك

وويلز.وأسكتلندا

محليةإذاعيةمحطة04منمايقربإنجلتراوتمتلك

الإذاعةهيئةتلفازويبث،البريطانيةالإذاعةلهيئةتابعة

أخرىوقنواتوطنيتينقناتينخلالمنبرامجهالبريطانية

حاليا.فضائيةوقناةوويلزأسكتلندامنلكلإقليمية

بموجبتعملعامةهيئةالبريطانيةالإذاعةوهيئة

بالاستقلالوتتمتع.المتحدةالمملكةانظر:.ملكيمرمموم

والتلفازية،،الإذاعيةخدماتهابإدارةيختصفيما،التام

الإذاعةهيئةبأنراسخاعتقادالبريطانيالشعبولدى

الأحزابعنوبمنأى،مستقلةتظلأنينبغيالبريطانية

السياسية.

عامالبريطانيةالإذاعةهيئةالبريطانيةالح!ضمةأنشأت

وعينت،ملكيمردمموملنصوصوفقاوذلكام،279

ويقررونسياسيباستقلاليتمتعونمحافنها21الملكة

هيئةويرأسالبريطانيةالإذاعةلهيئةالعامةالسيا!مات

قالكتنفيذمسؤوليةيتحملعاممديرالبريطانيةالإذاعة

عشرأحدعملهفيالعامالمديرويساعد،المسؤوليات

مديرا.

هيئاتإحدىالعالميةالإسلاميةالإغاثةهيئة

العربيةبالمملكةجدةمدينةومقرها،الإسلاميالعالمرابطة

للهيئة.أم789هـ،أ893عامتأسست.السعودية

بالإضافة،لجنة17وتضم،دولة05منأكثرفيمكاتب

عبرالهيئةفيهاتعملالتيالمناطقفيالإقلي!يةاللجانإلى

لجنةاللجانهذهمقدمةفىوتأتي.الخمسالقارات

المردودذاتالمجالاتعلىاستثماراتهاوتقتصرالاستثمار،

داخلهياللجنةاستثماراتومعظم.المربحالاقتصادي

طريقعنفهيالخارجفياسعتثماراتهاأما،السعودية

فللهيئة.الداخلفيفروعلهاإسلاميةمؤسسات

592العالميةالإسلاميةالإغاثةهيئة

كمبوديا.فياللاجئينإغاثة

والولاياتأوروبافي،الخارجفيعقاريةامعتثمارات

وغيرها.وتونسالمتحدة

مليون6منلأكثرالعونتوفيرالهيئةإنجازاتمن

وبخاصةالعالمامتدادعلىمسلمولاجئومهاجرمتضرر

والجمهورياتالإفريقىوالقرنوالهرسكالبوسنةفي

أصمسوفييتياالاتحادتفككبعداستقلتالتيالإسلامية

وغيرها.وأفغانستانوكردستان

لأبناءالتعليميةوالمشروعاتالمدارسالهيئةوشيدت

المسلمةالأقلياتودولالفقيرةالمجتمعاتفيالمسلمين

الهيئةخدماتمنطالب058).00منأكثرفاستفاد

000/77منأكثرالهيئةوتكفل.دولة48فىالتعليمية

للأيتاممركزا045خلالمندولة58فيمسلمايتيما

اللأمومة.ورعاية

إفطارمشاريعمنمسلمملايين4منأكثروالمشفاد

الهيئةونفذت.المحروموالطفلوالعيديةوالأضاحيصائم

قدمتدولة4ءفيالصحيةللرعايةمشروعا927

مراجع.ملاكلن4مند!كثروالدواح!والعلاجالفحص

لمحآ!رر!لافي7!كه!ك!حيبرصممهـجثهـ

*+؟حء!3
7؟،يو!يئك!!-كا*أث!ضئماصخ

جاميا.فىالصائمإفطاربرنامج
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والارتوازيةالسطحيةالابارحفرفىالهيئةوتساهم

فيللمسلمينالصغيرةوالصناعيةالزراعيةالمشاريعوفي

.المتضررةالمناطق

الإسلامية.المنظمات:أيضاانظر

لمرشحالمباشرغيردلانتخابنظامالائتخابيةالهيئة

يكونونلهمممثلإتبانتخابفيهالناخبونيقوم،سياسي

الهيئةهذه!ىالممثلونهؤلاءيقومثم،الانتخابيةالهيئة

نظاميستخدموقد.للوظيفةالمرشحلانتخاببالتصويت

فتتكون،سياسيحزبزعيملانتخابالانتخابيةالهيئة

ويقوم.للحزبالمحليةالفروعمندوبىمنالانتخابيةالهيئة

الحزبأعضاءأصواتعددحمسببالتصويطمندوبكل

يمثله.الذي

تتبعالتىالديمقراطيةالأمإحدىالمتحدةالولاياتتمثل

ويعطي.ونائبهالرئيسانتخابفيالانتخابيةالهيئةنظام

حولماولايةفيالناخب!!أصواتأغلبيةعلىالحائزالمرشحح

فيمكنوبالتاش.الولايةلهذهالانتخاليةالهيئةأصوات

علىيحصلأندونللجمهوريةرئيساينتخبأنلمرشح

الشعبية.الأصواتأغلبية

رئيس؟الأوليةالانتخابات،الانتخابأيفئا:انظر

.المتحدةالولايات

فيدلبحوثهيئةأكبرالأستراليةالبحوتهيئة

فىالاتحاديةالحكومةأنشأتهادستوريةهيئةوهي.أستراليا

ليا.ستراأ

0073الأستراليةالبحوثهيئةتضم.المنظمة

ومحطةمختبر001منأكثرفىهؤلاءويعمل.موظف!

العلماء.منوثلثهموعرضها.أسترالياطولفىحقلية

فيالأبحاثوتتم،تنفيذيمديرالهيئةعلىويشرف

إلىبالإضافةقسما،41علىتحتويمعاهدخمسة

صلة.ذاتاهتماماتلهماحجماأصغروحدتين

أخماسأربعةمنأكثرالأستراليةالحكومةوتقدم

التيالائتمانصناديقمنفيأتيالباقىأما.الهيئةميزانية

إلىبالإضافةبها،المرتبطةأوالأوليةبالصناعاتتهتم

مليون004الهيئةميزانيةإجماليويبلغ.الاخرينالمتبرعين

أسترالط.دودلار

إلىالأستراليةالبحوثهيئةأبحاثتهدف.العمل

تمتدلكنهاأستراليا.فيالصناعةتواجهالتيالمشكلاتحل

فيبماأسشراليمواطنكلتمسالتيالأخرىاالنواحىإلى

نشاطاتوللهيئة.المائيةوالمواردوالطاقةوالتغذيةالبيئةذلك

المحيطاتمثلخاصةبصفةأسترالياتهممجالاتفىأخرى

الجنوبية.السماءقبةفلكوعلمالقارةحول

تجريالتيالأبحاثطليعةفيالهيئةأبحاثوتأتي

طورتولقد.العاليةالتقنيةذاتالصناعاتتطويربهدف

لااتيالصلابةبينيجمعالممتازالخزفمننوعاالهيئة

كما.الحرارةدرجاتفيللتغيرالعاليةوالمقاومةلهامثي!!

تقنيةفيالتطوراتعنالمتفرعةأ!هشاعاتاشيالهيئةتبحث

الفضاء.

الأوليةالتقليديةللصناعاتأ!دعماالهيئةوتقدم

تستعملفمثلا.العاليةالتقنيةاستعمالخلالمنوالثانوية

عنالتنقيبمجالفيالصناعيةبالأقمارالتصويرالهيئة

العاليةالتقنياتبعضفيالليزرتستخدمكما.المعادن

والمواصفاتالقانونيةالمعاييرعلىللحفاظالأخرى

التقنياتالهيئةوتطق.والصناعةالتجارةفيالمستعملة

يبحثكما.والحيوانالنباتإكثارفىالجز!ئيةالبيولوجية

الأغنامصوفلجزكيميائيمركباستعمالفىالعلماء

بالحاسبيعملإدارةبرنامجوطوروا،ليوأ!حيةب!ريقة

كما.وريهالقطنمحصولرشبموعدالمزارع!تيخبرالالى

علىالقضاءأجلمنإحيائيةأساليبالهيئةطورت

.الضارةوالحشراتالأعشاب

بالراديو-يعملالذيالهيئةبتلس!أدىوقد

فىمهمأدورا-ويلزنيوساوثفيباركسفيومركزه

حولالأوروبيةالفضاءوكالةأجرتهالذيغيوتومشروع

تأثيرالهيئةعلماءبينكما.أم869عامهاليمدنب

هؤلاءوشعاون.الإنسانفيالجن!تعلىالمدمرالكحول

فيروستركيبدراسةأجلمنأخريينهيئتينمعالعلماء

لعلاجه.المستقبلفيالممكنةالعقاقيروتركيبالإنفلونزا

وقودتخزينإمكانهافيسبي!!ةالفيزيائيونوأنتج

.اسمياراتمحركاتفيلاستعمالهالهيدروجين

بموجبالأستراليةالبحوثهيئةأنشئت.تاريخيةنبذة

.أم949عامصدرالذيوالصناعيالعلميالبحثقرار

البحوثمجلسمحلالهيئةحلتالقانونلهذاوتبعا

وفي.م2601عامأنشئقدكانالذيوالصناعيةالعلمية

أجريتتعديلاتخلالمنالهيئةتنطماأعيد7891عام

.أم949عامقانونعلى

التاجقبلمنمعينةهيئةالملكيلأالتحقيقهيئلأ

منصلاحياتهاوتتضعح.التحقيقاتل!جراءالبريطاني

الهيئةوتتاثفإليها.أ!شدتالتي،الاحتصاصاتواقع

ويمكنأجورا.يتقاضونلاالأفراد،منصغيرعددمن

،الشكاوىأو،القوانينتنفيذفيتحقيقاتهاتجريأنللهيئة

صناعةأيفي،السائدةالاحوالأوالأدلةإلىتفتقرالتي

التعليم.أو،المجتمعبقضاياالمتعلقةالأمورأو،نشاطأو

ولا.الداخليةوزيرإلىتقريرفيقراراتها،الهيئةوترفع
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بإبرأزأحداتلزمأن،الملكيةالتحقيقهيئةتستطيع

تخويللديهايكنلمما،الدليلتقديمأو،المستندات

كلوفي.برلمانىقانونبمقتضىالسلطاتبهذه،صريح

وأ،العامالحاكممنالحكومةتطلبونيوزيلنداأستراليامن

هيئةيقيملكيما،شمخصايعينأن،الولايةحاكممن

تقرير.لوضعملكيةتحقيق

بوضعيقومحكومةمنفرعالتشريعيةالهيئة

الوطنيةالتشريعيةالهيئةتسمىوكندابريطانياوفي.القوانين

وفي،الكونجرستسمىالمتحدةالولاياتوفي.البرلممان

دايت.تسمىأليابانوفىأويريكتاستسمىأيرلندا

التيالقوانينإجازةسلطةلديهاالتشريعيةالهيئاتومعظم

المواطنينجميععلىيتحتموالتي،تشريعاتأحياناتسمى

أكبرسلطاتالتشريعيةللهيئاتتكونوأحيانالها.الامتثال

نأوتستطع،للحكومةالتنفيذيالرئيسسلطاتمن

وتنظمها.الرئيسنشاطاتعلىتشرف

بريطانيافىكالتيالبرلمانيةالحكوماتأشكالوفي

الوزراء.ومجلسالوزراءرئيستعيينالبرلمانيحددوكندا،

تحصلدامتمافقطالحكمفىالبقاءالوزارةوتستطجع

الرئاسية،النظمفىأما.التشريعيةالهيئةغالبيةتأييدعلى

لعددالرئيسانتخابفيتم،المتحدةالولاياتفىكما

الفترةلتلكالحكمفيالرئيسويبقى.السنواتمنمحدد

التشريعية.الهيئةغالبيةتأييدبدونحتى

مجموعتينإلىاليومالتشريعيةالهيئاتمعظمتنقسم

فىالتشريعيةالهيئةوتسمى.مجالستعسميانمنفصلتين

المجلسانوهذان.مجلسينذاتتشريعيةسلطةالحالةهذه

أما.العمومومجلس،اللورداتمجلسهمابريطانيافي

ومجلس،الشيوخمجلسفهما:المتحدةالولاياتفي

ومجلسالشيوخمجلسهما:كنداوفي.النواب

المجلسين،ذاتالتشريعيةالهيئاتمعظموفى.العموم

نأقبلالمجلسينكلامنالقانونمشروعيجازأنيجب

هيالعموممجلسموافقةفإنبريطانيافيأماقانونا.يصبح

المالية.بالمسائليتعلققانونأيلإجازةالضرورية

الولاياتجميعتمثلالأمريكيالشيوخمجلسفي

أعضاءولكن.سكانهاعددعنالنوبصرفبالتساوي

الولاياتعلىتقسيمهميتمالأمريكيالنوابمجلس

فيالتشريعيةالهيئاتغالبيةوتشبهسكانها.عددحسب

التنظيمحيثمنالقوميةالتشريعيةالهيئةالمتحدةالولايات

ذاتتشريعيةهيئةلهانبراسكاولايةولكن،العملوطريقة

.السكانعددأساسعلىأختيارهاويتمواحد،مجلص

قضتوقد.المجلسآحاديةهيئةالهيئةهذهمثلوتسمى

يكونبأنأم649عامالمتحدةالولاياتفىالعلياالمحكمة

علىالأمريكيةالتشريعيةالهيئةمجلسيمنكلفيالتمثيل

.السكانعددأساس

كلعاديةجلسةالقوميةالتشريعيةالهيئاتمعظمتعقد

التيالمشاكللمواجهةخاصةجلساتعقدويمكن.عام

العادية.الجلساتبينتظهر

منمتفاوتلعددالتشريعيةالهيئاتأعضاءينتخب

انتخابهم!مالبريطانىالعموممجلسفأعضاء،السنوات

سنوأت.خمسلفترة

المجلسعادةالتشريعيةالهيئةتسمىالمدنوفي

المدينة.مجلسأوالعمومى،المجلسأو.للمدينةالتشريعى

المدينة.لجنةالتشريعيةالهيئةتسمىالمدنبعضوفي

تسمىللمدينةالتشريعيةالمجالستجيزهاالتىوالقوانين

محلية.قوانين

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجامعةالعموميةاللجنةالصولحانالقوانينإلعاء

التنفيذمأمورالخاطبةصيغالبرلمان

الشيوخمحلسالمصلحةضغطالسحبيالتمثيل

المصابالفيتوالمحليةالحكومة

البرلمانيالنظامالقانونالدوما

المجلسرئيس

)مستقبلالحوتانظر:.الدوليةالحيتانهيئة

(.الدودية)المشكلاتالطبيعيةا!لواردصيانة(،الحيتان

تقررالمواطنينمنمجموعةالكبرىالمحلفينهيئة

أمامشخصلمحاكمةكافيةجنائيةبينةهناككانتإذأفيما

الولاياتفيالكبرىالمحلفينهيئةنظامويستعمل.ألمحكمة

منالكبرىالمحلفينهيئاتمعظمأعضاءوششكل.المقحدة

قراراتهاوتتخذعضوا23و61بينمايتراوحعدد

بال!غلبية.

اتهامهيئة:الكبرىالمحلفينهيئاتمننوعانهناك

المحلفينهيئاتوتستمعسرا.تجتمعوكلتاهماتحروهيئة

شخصضدألادعاءمنالمقدمةوالبيناتللاتهامالكبرى

كافيةبينةهناككانتإذاتقررثمومن،بجريمةمتهم

الشخص.ذلكضدبالتهمةيعرفرسمياتهاملإصدار

التهمأ-:فيبالنظرفتقومللتحريالمحلفينهيئاتأما

-2.عامموظفأيبوساطةالأمانةبخيانةالمتعلقة

هيئاتومعظم.المنظمةالجريمةوخاصةالمتوقعةالجريمة

يتمخاصينادعاءممثليمعتعملللتحريالكبرىالمحلفين

الكبرىالمحلفينهيئاتوتقوم.خاصةللتحريتعيينهم

ارتكابأدلةلديهمظهرتإذاالتهمباصدارللتحري

جريمة.
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أعصورافيإنجلترافيالكبرىالمحلفينهيئةنشأت

مبالغةعنالمابخالظلممنعأاللأساسىاهدفهاوكانالوسطى

عاموالغيتتوقفقدبهاالعم!!أنإلا.الاتهامفيالدولة

مح!صمةفيالقاضىيقومالحاضرالوقتوفي.أم339

اس!ضلندا()با!متثناءالمتحدةالمملاسةمنكلفيعلنية

قضيةأيفيالن!أ!اج!امنكانإذابتقريروأمشراليا

فيالحزصية!اوتضطلإلمحامحلف!ت.هيئةبوساطة

الماليالمدعييقومأس!ضلنداوشي.المهمةبهذهنيوزيلندا

أغضايا.افيبالنظر

الفطريةالحياةلحمايةالوطنيةالهيئة

مأ869أهـ،604عامأنشئتسعوديةهيئةو!!ا!ا

شب!صةإنشاءحلاا!منالأحيائيأضنوعاعلىلتحافظ

طبيعيوأحيائيتمثيلأحجردغطيالمحميةالمناطقمنمت!!املة

بيوجغراشية،مناطهتثلاثملتقىتمثيالمملكةوالأنفيها.

لغأ!اااعليخايغلبمتنوعةأحيائيةبخصائصتنفردشانها

الإفريقي.الأوروبيالاسعيوي

.الحرةحرةمحميةخريطة

حمايةممياسةليتعدىالوطنيةالهيئةدوروامتد

الكائناتإنماءإلىالطيعيةمواطنهاشىالفطريةالكائنات

منالإكثارأبحاثخلالمنالأنقراضباالمهددةالفطرية

وتنظيم،الفويبتراثهاالطبيعيةاصنالوارإثراءالأسر،

تطيقخلالمنالمستديمبالش!ظ!المواردهذهاستغلال

الحمايةدرجاتفيهاتتدرجمتعددةحمايةأنماطنظام

اللاستعلاأ!.ر

المحميةالمناطقمنظومة

مأ989هـ،أ904عامفيأصطنيةاأعيئةاأصدرت

بالتعاونالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمحميةالمناطقمةمسفوأ

الطبيعية.والثرواتالطبيعةأ!همونالدوفيالاتحادمع

المناطقمنشبكةلإنشاءخطةالمنظهومةهذهوتضمنت

خلالالمملكةمساحةمن8%منأ!ضرنسحةتغ!!المحمية

بمالمملكةفيالبيئيةالنظمنماذجحميعتمثا!،امأعوعشرة

65تشملحمايتهابممقترحمناطة!801تضمابحيث

الأحمر،البحرفيبحريةمحمية38ز،أرضيةمحمية

الأدمىغزال

المهددةالحبارىلطيورموطماممولهاوتتميزاصسعوديةاالعرليةالمملكةفيأعلتالتىالخاصةأ!كبيعةاداتالمحميةاطماطقأولى.الحرةحرةمحمية

.والمعامالعربىالمهااصسح!ماسمةيئةأيصاهىر،ابالثعاروالوشقواشيمالأدميالعرالط!موألثا!ما!يها،تتعاثرأصبحتواتبالالقراص
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مجلسرئيصرعبدالعزيز،بنن*3سلطاالأميرالملكيالسموصاحب

الفيصل،سعودالأميرالملكىالسموصاحبإلىيستمعالهيئةإدارة

افتتاحهاقبلالصكسيد،محارةمحميةصشرحفىللهيئةالمنتدبالعضو

.أم099هـ،أ014عام

المناطقهذهاختيارتموقد.العربيالخليجفيمحمية41و

منلعددطبقاطبيعيةكمحمياتإعلانهاأولوياتووضع

التيوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالبيئيةالأحيائيةالمعاسر

وقد.المناطقهذهفيالأوليةالميدانيةالدراساتتحددها

هذهتضمأن،المقترحةألمحميةالمناطقتحديدعندروعى

المتنوعةالطبيعيةالبيئاتذاتالمواقعمنالعديدالشبكة

علىالأحيائيةللجغرافياوالأحيائيالطبيعيالتباينتعكس

علىمجتمعةالشبكةهذهوتعمل.أ!طنياالمستوى

الضرورةدعتكما،واحدةكوحدةالبيئىالنظاماستكمال

الأراضيمثلالخاصةالطبيعةذاتالمناطقبعضتضمينإلى

الساحلية.والمناطقالطبيعيالتراثومناطقالرطبة

ثمانيمنها،محميةمنطقة11الانحتىأعلنت

منلجنةوتقوم.بحريةمحمياتوثلاث،أرضيةمحميات

الأهدافبتحديد،بالهيئةالمتخصصينالاستشاريين

المقترحةالحمايةلأنماططبقامحميةمنطقةلكلالإدارية

فيوالاقتصاديةالاجتماعيةالخصائصفيهاتراعىالتي

المستوىعلىالتنميةسياساتمعتنسجموالش،المنطقة

الحياةلحمايةالرئيسيالهدفمعتتوافقبحيث،الوطني

المحميةالمناطقتقومأنالمنظومةفياقترحوقد.الفطرية

وتمثل.الحمايةمنأنماطخمسةأساس!علىبالمملكة

الإدارةخططفىأساسحجرالمقترحةالإداريةالأهداف

توجهتشغيليةخططعنهاوينبثق،محميةلكلالمقترحة

خططفيالمقترحةالسياساتتنفيذطرقإلىبهاالعاملين

.اللإدارة

علىالمحميةالمناطقمنظومةأعدت.الحمايةأكلاط

طبقافيهاالطيعيةالمحمياتمنأنماطخمسةتطبيقأساس

الطبيعة،لصونالدوليالاتحادعنالصادرالدوليللتصنيف

وألاجتماعيةوالاقتصاديةالبيئيةالخصائصمعيتنا!عبوبما

ذاتمحمياتأ-الأنماطهذهتضمنتوقد،بالمملكة

محميات3-،طبيعيةمحميات2-،خاصةطبيعة

صيدمحميات5،مستغلموردمحميات4،أحيائية

منظم.

وأأرضيةمحميةمناطقالخاصةالطبيعةذاتالمحميا!

منالفريدةالطبيعيةبمواردهاتتميز،الحجمصغيرةبحرية

هذاويطق.الأحيائيةأوالطبيعيةأوالجيولوجيةالناحية

البيئيةوالأنظمةالطبيعيةالبيئاتلحمايةالمحمياتمنالنمط

الاستهلاكيةالبشريةالأنشطةبمزاولةالسماحوعدمفيها،

مسؤوليةوتقع.العلميةالبحوثباجراءيرتبطماسوى

باعتبارهاالوطنيةالهيئةعاتقعلىالمحمياتهذهإدارةتنفيذ

المسؤولة.الجهة

تقام،بحريةأوأرضيةطبيعيةمناطقالطبيعيةالمحميات

سليمةصورةفيالبيئيالنظامعلىالمحافظةلغرض

أنشطةأيمزاولةتمنعثمومن،القادمةللأجيالومت!صاملة

يسمحبينما،المغاطقهذهلمواردا!متهلاكيةأو،مدمرة

وتقع.والتعليميةالعلميةبالنواحيالمرتبطةلالأنشطة

الوطنيةالهيئةعاتقعلىالمحمياتهذهإدارةتنفيذمسؤولية

الغر!ه!.لهذاالهيئةتخولهاالتيالجهاتأو

حمايةلغرضتقامطبيعيةمناطقالأحيائيةالمحملات

،فريدةنباتيةمجتمعاتأوبالانقراضمهددةنباتيةأنواع

إنماءإعادةفيتساهموراثيةبنوكابا!متخدامهاويسمح

تنفيذمعسؤوليةوتقع.المجاورةالمناطقإلىالنباتيالغطاء

التيالجهاتأوالوطنيةالهيئةعاتقعلىالمناطقهذهإدارة

.الغرضلهذاالهيئةتخولها
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المحمياتفيتوجدالتيالطرائدبعض

القطقاط

الأدميغزال

الحبارىأنثى

الحبارىذكر

لبجع

-حسخ!يع!ص!ى!ء-!م!!*

رو---سيهي!كتئس!كك!-يركتت!!7



المحمياتفيتوجدالتىالطرائدبعض

درلنورا

لرباحاقرد
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لبريالقطا

الباديةعقابالعربيالمها
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بحرية،أوأرضيةمحميةمناطقالمستغلالموردمحميات

استغلالهاوتنظيما،الفطريةالأحياءاعلىالمحافظةبغرضتقام

يضمنبماب،الاحتصاأوالرعيبأنشطةيتعلقفيماخاصة

هذهإدارةتنفيذمسؤوأجةوتقع.المواردهذهتجددامستمرارية

المعسيةالجهاتمعبالتنسيهتالوطنيةأ!يئةاعاتةىعلىالمناطق

العلاقة.ذات

بحرية،أوأرضيةمحميةمناطهتالمنظمالصيدمحملات

علىالمحافظةبغرضوتقام،سليمةليئيةأنظمةعلىتحتوي

أصيد،ابطرائديتعلقفيماخاصةفيهاالأحيائياأضنوعا

أصش!لباالصيدعملياتبتنظيرامعينةحدودفيويسمح

صيديمنعو.المستفيدينعربالنفعيعودبماالمرشد،

عىأزعليها،المنصوصغيرالأخرىاالفطريةالكائنات

وأت!صاثرها،مواقعمث!!،أطناطقاهذهداخلالحساسةالمواقع

مسؤوأجةوتقع.المسؤولةالجهةترىحسبماالصيديمنعقد

بالتعاونالوطنيةالهيئةعاتهتعلىالمناطقهذهإدارةتنفيذ

العلاقة.ذاتالجهاتمع

القائمةالمحميةالمناطق

الجزءفيأجةأحشمااالمحمياتتقع.الشماليةالمحميات

هي:محمياتثا،ثوتضمالمملكةمنالغربيالشمافي

والخنفة2،ك!ا77513مساحتهاوتبينالحرةحرةأ

مساحتهماوتجلغأطبيهتوا2،ثما04502مساحتهاوتبلغ

نماذجمننموذجاالعتعماليةالمحمياتوتمثل2.كمأ2)002

اشابمنأخصكمنيف!اعليهاينطبة!حيثبمالحمايةتدرخ

الطبيعية،والثرواتالطبيعةأصونالدوليالاتحادتصنيفات

خاصةأ!بيعيةاللمواردالمرشدبالاستخدامويسمثيها

%أ2نسبةفييمخعلينمامنها،88%نسبةفيالإبلرعي

وأأطيوراكصيدأخرىا!متغلاليةأنشطةأيمخها

الفطرية.الحيوانات

ذاتالمحميةالمناطة!أولىالحرةحرةمحميةوتعتبر

لطبيعتهاوتتميز،المم!صةفيأعلمتاكتيالخاصةأطبيعةا

المهددةالحبارىلطيورمهماموطناكونهافيالخاصة

لغزالموطنأنهاكمافيها،تتكاثرأضيوابالانقراض

مناسعبةبيئةأيضاوهي،والثعالبوالوشق،والريم،الادمي

منها.انقرضالذيوالنعامالعربىالمهالس!ش

بعدعلىالمحميةتم!ذهالصيد.محازةمحمية

ذاتمحميةتعتبرو،الطائف!مدينةشرقيشمالكم175

والبحتية،العلميةللأغراضتخصصحيث،خاصةطبيعة

المهاتوط!تإعادةتمتوقد،ا!عتغلاليةأنشطهةأيويمئفيها

أكبرمنوهيفيها،الحبارىطيورر،الأدميوغزال،العربي

كم،022قدرهبمحيطالسعوديةفيالمسيجةالمحميات

المحميةهذهفيوتجرى2.كم000.2مساحتهاوتبلغ

بوسطا!عرةاالمناطقدييعيحت!ارريااصولياع!!أا.الوعولمحمية

وبحد.طوية!

وسلوك،الريموغزالالعرليالمهاقطهعاننموتتبعدراسات

.النعام

مدينةجنوبفيالمحميةهذهتقع.الوعولمحمية

مساحتهاوتبلغمنهاكم002لعدعلىاشياض

الحماية،متعددةأنماطذاتمحميةوتعتبر2.كم936.2

أغليلةواالمهمةالمناطقمنلأنهاالوعولبمحميةسميتوقد

الذيالنوبيالوعلحيوانمنقطهعانأ!سرعلىتحتويالتي

وقد،بالمملكةونجدأطويقالو!مطالوعرةالمناطقلقطن

الطبيعةذاتالمنطقةفيالأدميغزالتوطينإعادةتمت

الحتمورة.عاباتصحالص.فرسانجزرمحمية
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إحدىوهىالغرضلهذاخصيصاتصييجهاتمالتيالخاصة

بالمحمية.الحمايةأنماطنماذج

الجنوبيالجزءفىالمحميةهذهتقع.فرسانجزرمحمية

مدينةسواحلعنوتبعدالاحمرالبحرساحلمنالشرقي

وتضم2.كم006مساحتهاوتبينكم04بحواليجازان

الشعابيةالجيريةالأحجارتمثلجزيرة84المحميةهذه

للمحافظةالمحميةهذهأنشئتوقدلها،الرئيسىالمكون

الفرسانيالغزالخاصةفيها،الأحيائيالتنوععلى

تسفأنهاكماالبحر،وعروسالبحريةوالسلاحف

محميةفهىثمومن،البحريةمواردهااستغلالبتنطم

بإحتوأئهالساحليالشريطتميز.متعددةحمايةأنماطذات

مهماموطناالمحميةوتعتبر،والقندلالقرمغاباتعلى

طيورمنأعدادفيهاوتتكاثر.المهاجرةالطورلجذب

.الأخرىالطوروبعضالنساريالعقاب

يوتة!2،كم9حوأليمساحتهاتبلغ.ريدةمحمية

وترتفعأبهامدينةمنبالقربالسودةجبلمنالجنوبيالحد

تعتبروهيسطئالبحر،مستوىعنم00022نحوإلى

المحميةهذهأعلنتوقد.الخاصةالطيعةذاتألمحمياتمن

موطناتعتبرالتيالعرعرأشجارمنالنادرةالغاباتلحماية

وتعتبر.العربيةبالجزيرةالمستوطنةالعربيةالطيورمنلتسعة

العربيالنمرلسكنىموطناالطبيعيةبخواصهاالمحميةهذه

الهيئةتسعىالتيالحيواناتمنوهو،بالانقراضالمهدد

اثارها.وتتبعلحمايتهاخاصةاستراتيجيةلوضعالوطنية

تقعالتىالمحميةهذهمساحةتبلغ.القماريأممحمية

وهي2،كم2حواليالأحمرالبحرمنالجنوبيالجزءفي

لبعضومحطة،القمريطيورلتكاثرالمهمةالمواطنمن

.والنوارسوالبلشوناتكالبجعالأخرىاالبحريةالطيور

خاصة.طبيعةذاتالمحميةهذهوتعتبر

حواليمساحتهاتبلغ.معارضبنىعروقمحمية

وجنوبنجرانمنطقةشمالفيوتقع2كمأ000.2

،الجنوبمنطويقجبالسلسلةنهايةعندالرياضمنطقة

وتتميز.الشرقجهةمنالروإلخاليلصحراءامتداداوتعتبر

ووديانجبالمنالطيعيةبيئاتهابتنوعمعارضبنىعروق

حمايةأنماطذاتمحميةالمنطقةهذهأعلنت.رمليةوكثبان

لأولفيهاالريموغزالالعربيالمهاتوطينأعيدوقد،متعددة

أهـ541عامشوالشهرمنوالعشريناسمالغفيمرة

الخاصة.الطيعةذيالموقعداخل

حوالىمساحتهاتبلغ.الهضبمجامعمحمية

الدواسرواديمنالغربيالشمالإلىوتقع2،كما004.2

علىتحتويأراضوهى.رنيةمحافظةمنالشرقوإلى

بازلتيةوجبالمحدبةملساءقببذاتجرانيتيةجبال

منكبيرةمجموعاتعلىوتحتوي.الأوديةمنوالعديد

والاحتطابالصيدويمنعوالسدر.والطلحالسمرأشجار

فىالرعيتنظيمإمكانيةالهيئةتدرسبينما،المحميةهذهفي

الادميغزالتورونإعادةالمؤملومنأجزائها،بعض

فيها.والوعولوالنعام

لا!!

رملية.وكشادووديادجبالمنالطبيعيةلياتهابتنوعتتميزمعارصبنيعروقمحمية
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المحميةهذهتشمل.بالخليجالفطريةالأحياءمحمية

وجزرالمسلمية،ودوحة،الدفىلدوحةالساحليةالخلجان

بالخليجوجريدوجنا،،وكرين،وكاران،حرقوصالباطنة

الوطنيةالهيئةبينبالتعاونالمحميةهذهأنشئتوقد،العربي

بغرض،الأوروبىوالاتحادوإنمائهاالفطريةالحياةلحماية

التلوثومنع،الطهبيعيةوالمواطنالحيوانيةالحياةتأهيلإعادة

منمهمةأعداداالمحميةوتؤوي.المشاطقبهذهالنفطي

إضافةأصشتاء،اموسمحلالوالوافدةالمهاجرةالمائيةالطيور

اختيالجزرتعتبركما،هناكتت!صاثرالتيالبحريةالطيورإلى

فيهاالصيديمححيث،مستغلموردحمىالحمايةتشملها

صيديخضعبينما،الفطريةالكائناتمننوعلأي

حدودداخ!!صارملنظاموالترويحيالحرفيالأسماك

المستغ!ط.الموردحمى

التوطينوإعادةللإنماءالبحثيةالأنشطة

شىالممثلةأبحاثهاكزمراخلالمنالوطنيةالهيئةتقوم

شمر!ص،ئفبالصاأأغطريةاالحياةلأبحاثالوطنيالمركز

أبحاثشمركز،أخمامةباأنحطريةاالحياةلابحاثخالدالملك

أجعضالأسراتحتإكثاربحوثباجراء،بالقصيمالغزلان

وكزال،أحربياالمهامثلبالانقراضالمهددةالفطريةالأحياء

المهاأعدادتزايدتوقد.والوعول،الحبارىوطيور،الريم

إلىالأبحاثمراكزمنالحبارىوطيوروالغزلانالعربي

احتفتالقىالطيعيةمواطنهاإلىبإعادتهاسمحأسذياالحد

عامشيالصيدمحازةمحميةشهدتفقدمنها،

التجاربأولىأم9891،099هـ،أ90411014

تبعثم.فيهاالريموغزالالعربيالمهاتوطينلإعادةالناجحة

مجموعاتتوط!تإعادةأم199أهـ،141عامفيذلك

عامفيأ!عولامحميةشهدتبينما،الحبارىطيورمن

إعادةوتم،الأدمياغزالتولىبإعادةأم099هـ،أ014

بنيعروقمحميةفيالريموغزالأمحربياالمهاتوطين

.أم599أهـ،415عامفيمعارض

الحبارىطيورإكثارلبرنامجالتمهيديةالدراساتبدأت

الفطريةالحياةلأبحاثالوطنيالمركزفيالأ!عرتحت

الإنتاجمؤشراتوتدل.أم869هـ،أ604عامبالطائف

إنتاخإم!سانعلىال!كثاروحدةفيالحبارىدلأفراخالمستقبلية

يتيحمماللميلاد،0002عامبحلولسنوياطائر000.1

البحوثمنويعدمشويا.طائرألأ...لإطلاقالفرصة

الطيعية،البيئاتتقويمفىتساهمميدانيةبحوثالمعملية

لضماناللازمأضباتياأمخطاءاإنماءحيثمنتأهيلهاوإعادة

المناطقسائرفيالمستهدفةالفطريةالحياةتوطينإعادةنجاح

لإعادةمكثفابرنامجاالحرةحرةمحميةشهدتوقد.المحمية

أهـ.041عامفيالتشجير

تحقيقتحطلب.الحبارىطيورتوطينإعادةمناطق

المناطقمنعدداختيارالحبارىطيورتوط!تإعادةأهداف

لاستقبالالحبارىلطورالأصليةأطهبيعيةاالبيئاتتضمالتي

وعلى.الهيئةأبحاثمراكزفيالنتجةالمتزايدةالاعداد

إعادةالأولالمقامفيتستهدفالوطنيةأ!يئةاأنمنالرغم

الفطريةالحياةيطويرالدراساتبعمليقومالأبحاثمركز

الحبارىلطيورصناعيتفريخ

الصناعىالتلقيحإنتاجمنالحبارىفرخ
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هناكأنإلا،المحميةالمناطقفيالفطريةالحياةأشكالتوطين

امتداداتعتبرالتيالمناسبةالأخرىالطبيعيةالبيئاتمنعددا

نطاقخارجتتحركحينماالكائناتهذهلمساراتطبيعيا

وإعادةالمناطقهذهحمايةيستدعيمما،المحميةالمناطق

متكاملةبيئيةوحداتلتشكلفيهاالفويةالحياةتوطين

السلبيةالبيئيةالتأثيراتمنيقللمما،الحبارىلطورومتنوعة

فيالكائناتلهذهمتنوعمخزونوجودويضمنعليها،

مختلفة.مناسبةمواقع

مدينةمنالشمالإلىالتيسيةتقعوالجندلية.التيسية

علىالضحلةالأوديةطابعويغلبكمأ05بحواليبريدة

بوجودسطحهاويتميز،الشعابمنالعديدوتحويطبيعتها

الطميية،التربةذاتالصخريةوالأراضيالرمليةالكثبان

والسدرالطلحأشجاربوجودفيهاالنباتىالغطاءويتمثل

الهيئةأوصتوقد.والرمثكالعوصمجوالشجيرات

توطينلبرنامجوالإعدادفيهامحميةمنطقةإقامةبضرورة

2.كم00062بمساحةمسيجفيالحبارىطيور

باتجاهالتيسيةلمنطقةطبيعىامتدادمنطقةالجندليةتعتبر

الخليجعبرالمهاجرةخاصة،الحبارىطيورتحركمسارات

العوسجوشجيراتالسدرأشجاربهاوتوجد.العربي

لطيورالمفضلةالشجيراتمنوهي،رئيسيبشكل

والحنظل.الشفبوالخزامىيوجدكما،الحبارى

إمارةغربيجنوبالمنطقةهذهتقع.العريقنفود

وفيربشكلالأرطىنباتالنفودويسود،القصيممنطقة

وبعضالحصويةالرمليةبالسهولبيئاتهاوتتميزوجيد،

موقعتاريخياالمنطقةتعتبر.والبازلتيةالجرانيتيةالجبال

،الخطاببنعمرالخليفةحماهالصدقةلإبلقديمحمى

اختيارهافيعواملعدةساهمتوقد.عنهأللهرضى

غطاءلوجودإضافة،الحبارىطيورتوطينلإعادةموقعا

وألحوليات،والأرطىالعولحمجمنيتكونجيدنباتي

المنطقة.وعورةوكذللث

شمالالمنطقةهذهتقع)الحمار(.الرمثوأمسجى

منمتباينتنوععلىوتحتويالصيد،محازةمحميةغربي

،التموجقليلةالمنخفضةالتلالمثلاللإيعيةالبيئات

والأودية،الرمليةوالحممويةالمكشوفةالحصويةوالسهول

والسمرالطلحوأشجارالشمامنباتاتتسودهاالتى

امتداداالمنطقةهذهوتعتبر.والحرملالحنظلونباتات

لتكاثرها.ومواطنالصيدمحازةمنالحبارىطيورلانتشار

والدوليالإقليمىوالتعاونالتوعية

المحاورأحدعلىأهدافهاتحقيقفىالوطنيةالهيئةتعتمد

وهي،الهيئةاستراتيجيةعليهاشيدتالتىالمهمةالرئيسية

الشعورتنميةفيحيويبدورتقومالتيالبيئيةالتوعيةبرامج

وتغييرالفوية،الحياةحمايةنحوالمواطنينلدىالإيجابي

العديدعلىالقضاءفيتسببتالتيالباليةالتقليديةالمفاهيم

فيهاونظم،العربأحبهاالتيالفويةالكائناتأشكالمن

.متعددةقصائدشعراؤهم

الموادمنالعديدالشأنهذافيالهيئةأنتجتوقد

وقد.والمجلاتوالنشراتوالكتيباتالمطوياتمثلالتعليمية

الهيئةعنصدرتالتيالعربيةالفطريةالحياةمجلةكانت

الموضوعاتمنعدداتضمالتيالتعليميةالموادأهمإحدى

.القارئتهمالتيالفطريةالحياةقضاياعنالشيقةالمتنوعة

حمايةنحوالإيجابىالشعورتنميةفيحيويبدورغومالبيئيةالتوعية

الفطرية.الحياة
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وبراماالأفلامنعددبإنتاجالهيئةقامتكما

وسائلبهاأثرتالمتنوعةالموضوعاتذاتالتوعية

الشبابيةالمعسكراتلدوركانوقد.بالمملكةالإعلام

بالبيئةالمباشرالشبالبارتباطفىكبيرأثروالكشفية

المناطقفيالميدانيةبالمعسحراتإقامتهمأثناءالمحيطة

الرئيسيالمبنىفىالمقامالزوارمركزويساهم.المحمية

أوساطبينالبيئيةالتوعيةدورتدعيمفىبالرياضللهيئة

والمستوياتوالأجناسالاعمارمختلفمنالشباب

.والصورةالمعلومةخلالمنالعلمية

بعضمعالتوطينوإعادةالإنماءمجالفيالهيئةتتعاون

المركزدعمفيساهمتحيث،التعاونمجلسدول

طيورمنبعددالعربيةبالإماراتالطيورلأبحاثالوطني

وقامعليها،وسلوحجةوراثيةبحوثلإجراءالحبارى

الفسيوأ!جيةالخصائصبدراسةالسعوديونالباحثون

أحربيةاالإماراتجزربعضفيالريملغزالوالسلوكية

إعادةمشروعلدعمالكافيةالمعلوماتعلىللحصول

لالخليجالفطريةالأحياءمحميةفيالنوعهذاتوط!ت

أعدادتوفيرفيوالبحرينعماندولتاساهصتكما.العربى

المم!صة.بمحمياتتوطينهالإعادةالعربيالمهامن

التدريبية،والدوراتالعلميةاللقاءاتمجالوفي

فىوإنمائهاالفطريةالحياةلحمايةالوطنيةالهيئةساهمت

التراثمركزمعبالتعاونام399هـ،أ134عام

والتربيةوالثقافةللعلومالمتحدةالأم!نظمةالتائالعالمي

إدارةمجالفىتدريبيةدورةإعدادفي)اليونسكو(

عددجانبإلى-حضره،العربىبالوطنالمحميةالمناطق

المتدربينمنعدد-العربيةالدولمنالمتدربينمنكبير

شعاركتكما.والإماراتوالبحرينوعمانالكويتمن

الندوةفىأم499أهـ،441عامفيبفاعليةالهيئة

الحياةلحمايةالعامةالأمانةفيعقدتالتيالعلمية

البحرين.بدولةالفطرية

الهيئةفإن،والدولىالإقليمىالتعاونصعيدوعلى

قد،أخرىعربيةدولمنالأعضاءمعبالتعاون،الوطنية

منطقةعنالاتحادلأعضاءالممتشاريةلجنةلإنشاءدعت

لهااجتماعأولعقدتآ!مياوومعطوغربإفريقياشمال

مأ499أهـ،441عامفىبالرياضللهيئةالعامةبالأمانة

اللجنةهذهومسؤولياتتشكيلحولعامتصورلوضع

خطوطوضعإلىالمقترحةاللجمةوتهدف.المقترحة

المناسبةالبرامإدلإقليميةحولالاتحادعاملمديرالمحترشادية

توفيرفيالمساهمةللاتحاديم!شالتيالمحافظةمجالفى

لها.الفنيالدعم

دولبينالمشتركةالطبيعيةالمحمياتإقامةمجالوكأ

الأوروبي،الاتحادقامفقد،الخليجيالتعاونمجلس

إقامةحولتصوربوضع،الوطنيةالهيئةمعبالتعاون

العربى،الخليجغربفيالبحريةالمحميةالمناطقمنظومة

الحفاظتكفلبالمنطقةبيئينظاملكلرئيسيةمواقعتضم

التنوععلىوالمحافظة،المنطقةلبيئةالمميزةالصفاتعلى

المرشدالاستغلالفرصوتوفيرلها،الطبيعىالأحيائى

المرحلةتنفيذيبدأوسوف.المتاحةالبحريةللموارد

مأ699هـ،أ614عامفيالمشروعلهذاالتمهيدية

الدولعنممثلينتضملجنةعليهالإشرافويتولى

يكونمنسقرئاسةتحتالخليجيأضعاونالمجلسالأعضاء

السعودية.العربيةبالمملكةالجبيلبمدينةمقره

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الوطميعسيرمتنرهاصيدااجحعةا

الوطيةالمتزهاتاطائراالبص

المهاة!لعقاالحمارىا

المعامةالغرالالميئةحماية

الماريةالطك!يعيةالمواردصيالة

57نحوعدىيطدقاسمالهيبجسبة.!جئبة،الهيب

نصففىتعيشالخضرةدائمةأزهارشجيراتمننوعا

ويوجدنيوزيلندامنأنواعهامعظماتأتي.الجنوبيالكرة

.المناخالمعتدلةالجنوبيةأمريكاومناطقأمشراليافيبعضها

تشبه،متداخلةأوراقالأنواعولبعض،خشنةأوراقلها

الهيبأزهارتتلونوقدالسرو.أخشابأوراقمث!!الميزان

الأبيض.أو،القرنقليأو،للزرقةالضاربالبنفسجىأطونبا

الهيبوينموحمراء.أزهارالمزروعةالأنواعولبعض

وأفضلموبمشمس،فيالصرفجيدةترلةفىويزدهر

تتطلبكما.الثلوخمنالخاليةالشتويةالمناطقفيأماكنه

.الشديدةالرياحمنحماية

بيزيستراتوس،ابن.م(.قء41-؟)ووردخوس

وصلالميلاد.قبلالسادسالقرنفيأثيناحاكم

.م27ءقعامهيبياسأخيهمعالسلطةإلىهيبارخوس

الحكمأمورتركهيبارخوسولكنأبيهما،موتبعد

أثيناإلىوأحضر.الثقافيةبالشؤوننفسهوشغللأخيه

وقتل.ومميمونيدسأناكريونأمثالالشعراءكبار

هارموديوسهماالنبلاءمنشعابينيدعلىهيبارخوس

كانهيبارخوسيسمىآخرأثينيوهناك.وأريستوجيتون

أثينافىالأولالحاكمانتخبوقدلبيزيستراتوس،قريبا

..مق694عامالقضاةكبيرأو،"لمأرخون

فلكي.م(.ق521-.مق081)هيبارخوس

الربيعيالاعتدالين)حركة(مبادرةاكتشفقديمإغريقي



مشاهداتهأثناءجديدنجمظهورأثارهوقد.والخريفي

نأولاحظالمشاهد،هذهمبكرافدرس،للنجومومراقبته

تزدادبينماأنهووجد.الشرقاتجاهفيتتحركالنجوم

خطوطفإنقليلا،للنجومالسماويةالطولخطوط

تتغير.لاالسماويةالعرض

للنجوم)كتالوج(مصورفهرسأولهيبارخوسأعد

كرةعلىحدودهاوعينمنها،ثلومو!لمعانموضحا

والنج!المداري:مختلفينطولينبينوميز.سماوية

السنةلفصولالمتساويغيرللطولمشاهداتهومن.للسنة

وقد.الشمسلحركةمتطوراوضعااستنتج،الأربعة

فيالمستويةالمثلثاتحسابوبخاصة،الرياضياتاستخدم

.السطوعشدةمقياسانظر:.عمله

عملإلاكتاباتهمنيبقولمنيقيا.فيهيبارخوسولد

بحوثهكلوفقدت.فلكيةقصيدةعلىتعليقهوواحد

عندالرئيسيةالحجةوهو،بطليموساستوعبوقد.التقنية

هيبارخوس.أبحاثمنقيمةمالهكل،الفلكفيالقدماء

.بطليموس:أنظر

الكلمةمنجاءوقدلأيرلندا.قديمالمهييرئدا

يوليوساسمأنها،الباحثونيعتقدالتىجوفرنا،اللاتينية

استخداماتوهناكالقطر.هذاعلىاطلقالذيقيصر،

الكلاسيكياتفىوجودهايمكن،للاسمعديدة

الإغريقيالجغرافيكتاباتفيوخصوصا،اللاتينية

.بطليموس

فيالبريالنباتان!ر:الأرهار.صعيرالهيبكوم

الأزهار(.صغير)الهيبكومالعربيةالبلاد

البلادفيالبريالنباتانظر:المتدلى.الهيبكوم

.(لمتدلطا)الهيب!صملعربيةا

وكان.الإغريقيةالأعاطيرفيالنومإلههييلوسكان

رقيقافماباهيبنولسكانسومنوس.يسمونهالرومان

نأالأساطير،تزعمكما،باستطاعتهكانولكنعطوفا،

أمهوكانقيناموا.حتىالإغريقيةالالهةأعتىيهدهد

وكان.أبلهيكنولم،الليلإلاهةوهىنيكستدعى

هيبنوسلدىوكان.الموتأيتاناتوسيدعىأخوه

أشهرهموكان.الأحلامأيدريمزويدعونالأبناءمئات

عالث!ولقد.مورفيوسانظر:(.الأحلام)إلهمورفيوس

ناعمفراشعلىيناموكانكبيركهففىهيبنوس

علىيبعثالكهففيشيءكلوكان.اللونداكن

هذاخلالينسابالنسياننهركانكما.النوم

الكهف.

703هيبي

أمريكية،ممثلة(.-ام09)7كاترلن،هيبورن

.أخرىممثلةأيمنأكثرأكاديميةجائزة21علىحصلت

الصباحتألقفيممثلةأفضلجائزةعلىوحصلت

فيالأسدأم(،)679للعشاءيأتيمنخمنأم(،)339

وأصبحتام(.819)ذهبيةبركةفيأم(،)689الشتاء

المميزين.وطريقتهابصوتهامشهورة

كانوقد.كونكتيكتهارتفورد،فيهيبورنولدت

فاتورةعنميلودرامافيلمفيأم329عامالأولظهورها

ومايكباتفيمضحكةأوصافاتمثيلهاوشمل.الطلاق

تراسى،سبنسرمعبالمشاركةومثلتوغيرها.أم()529

جادةدراميةادوارأأدتوقدام(.519)الإفريقيةوالملكة

أم(،)559الصيفوقتأم(؟)339عغيراتنساءفي

أم(،)569المطرصانع

فيالطويلاليومرحلة

وقدم(.2691)الليل

04حواليهيبورنمثلت

علىأيضاوظهرتفيلما

أدوارفيالمسرحخشبة

كماوشكسبيرية.مضحكة

جوزفىكنجمةأيضالمعت

هيبورنكاترينم(.691)9الموسيقيالهند

منالهيبوكلوروزحمض.حمصال!يبوكلورور،

الكلوربإضافةويتكون،العضويةغيرالضعيفةالأحماض

بسرعةويتحللالاستقرار،بعدميتسمأنهكماالماء.إلى

فىالحمضهذاويستعملالضوء.أوللحرارةتعرضهعند

ويعتقدوالتطهير.الملابص)تبييض(قصرمثلمنزليةأغراض

السباحةحماماتإلىالكلورإضافةعندأنهالكيميائيون

وعندالبكتيريا.يقتلالذيالحمضهذايتكونالمياهوموارد

تحتتسمىأملاحتتكونالهيبوكلوروزحمضتعادل

هذامنكلأأنويذكر)هيبوكلوريتات(.الكلوريتات

قوية.أكسدةعواملتعتبروأملاحهالحمض

الكلور.أحماضأضعفالهيبوكلوروزحمضيعد

وهذاح+.45أحيانأتكتبولكنهاأحه+،الجزئيةوصيغته

نقي،شكلفيعزلهيمكنولانسبئا،مستقرغيرالحمض

فيأحه+منمخففمحلولشكلفىعادةيوجدوإنما

الماء.

شرابتوزعكانت.الإغريقآلهةمنأنهايزعمهديي

جبلعلىالإغريقيةالوثنيةوالإلاهاتالالهةعلىالآلهة

هيرا.والإلاهةالالهةملك،زيوسالإلهابنة.الأوليمبس

بدايةأوالشبابتعنىيونانيةكلمةمنهيبياسمأتى
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توزعهكانتالذيالآلهةشرابأنزعمواوقد.الحياة

البطلتنصيبوبعد،والإلاهاتالآلهةشبابيحفظهيبي

زوجته.هيبىأصبحتإلهاهرقل

أصسبعينياتواالستيسياتشيشبابيةحركةأعضاءالهيييز

المتحدةالولاياتفيبدأت،الميلاديالعشرينالقرنمن

الدولمنوالعديدوبريطانيا،كندا،فيشهرتهاوبلغت

فيالحياةوأنماطأضقاليدواالعاداتالهيبيزيرفض.الأخرىا

.معروفهولمامغايرللحياةنمطإيجادويحاولون،المجتمع

المتوسطةالطقةعائلاتمنأ!يبيز،امعظمكانوقد

وهمعاما.25إلى51منأعمارهمتراوحتالبيضاء.

ولاالمالبجمعجدايهت!ونالبالغينمنكثيراأنيعتقدون

جاءقديكونربماهيبيز،وتعبيرقليلا.إلاذلكبغيريهتمون

وأالوالف:ومعناهاالإنجليزيةبي.آيإش!.اط9لفظةعن

.المدرك

الإسسانية،حبعلىقائمعالمإلىالهيبيزسعى

رائعة،تغيراتثمةان،منهمأعثيروناواعتقد.والسلام

سوف،التغيراتهذهوأن.الحدوثوشكعلىوسحرية

،بصدقمشاعرهمعنالتعبيرالناسيتعلمأنبمجردتحدث

.الأوقاتجميعفيطبيعيبشكلوالتصرف

فيبعضمعبعضهمالهيبيزمنأممثيروناوعاش

وتتقاسم،مإلأخرىإحداهاتعمل.صغيرةمجموعات

بيتأولعمليرتبطواأنمنهمالبعضورفض.الممتلكات

عملعنبحثاآخرإلىمكانمنينتقلونوكانوا.ثابت

منالمزيد،منهمالبعضوالتمس.مؤقتومأوىجزئي

المتنزهاتفىمحيماتفيأوالشوارعفىوعاشعواالتغيير.

.الأخرىالعامةالميادينأوالعامة

أطفالالهيبيزعلىيطلقكان،الأحيانبعضوفي

للرقةإظهاراالناسإلىالزهوريقدمونكانوالأنهمالزهور،

وأحفاةومشوا،طويلةشعورهموتركوا.والحب

،الناسعامةاهتمامالهيبيز،جذبوقد.بالصنادل

منكبيرعددامشخدموقد.الشاذةالملابسبارتدائهم

منوغيرها،دي.أس.إل،ط"3وعقارالماريجوانا،الهيبيز

شعاراتهممنالكثيرالعقاقيرمعتجاربهموشكلتالعقاقير.

وأفكارهم.

غنائيةشعبيةإنجليزيةفرقةوهي،الخنافسساعدتوقد

الغنائيةأغرقاومنالهيبيز.حركةانتشارعلى،راقصة

جرشفلفرقةأ!يبيز،اعندالمحببةالكبيرةالأخرىالراقصة

،ديلانوبوببايز،جوانوالمغنيين،جفرسونوفرقةديد،

وأعجب.كيسيكينوالروائي،جينسبرجآلنوالشاعر

الذي،ليريتيموثىالنفسيبالعالمالهيبيزمنالكثيرون

العقاقير.استخدامطريقعنبالخلاصيبشركان

منليسأنهالهيبيز،لمعظماتضح،الحالىالوقتوفى

منه.الانسلاخطريقالمجتهـعنتشكيليعيدواأنالسهل

منللعملتنطما،أكترسياسيةحركاتإلىلعضهراوانضم

القيمإلىالاخرونوتحول.محددةاجتماعيةقضاياأجل

فىالهيبيزمرحلةغالبيتهموترك.أضصرانىاوالدينالروحية

ببعض،الأقلعلىالت!سكمحاولين،ظهورهموراءحياتهم

الخنافس.انظر:ما.وقتفيفيهمأترتالتيالمثاليات

.لحولا:نظرا0بياتروهيترو

نيابريطاءوزرارئي!.(-م6191)دراود!،هدت

قادتزعامتهوتحتام،749إلىم0791منالفترةفي

المجموعةدولإلىبريطانيا،المحافظينحزبح!صمة

الاتحادباسماليومتعرفالتىالاقتصاديةالأوروبية

مليءسجلمنعانتنفعسهاالح!صمةأنبيد.الأوروبي

فى،العماليةالتجمعاتمعالعلاقاتمجالفي،بالمتاعب

الشمالية.أيرلندافىالعنفموجاتوازدادت.بريطانيا

،ام749عامفيبرلمانيةانتخاباتإجراءإلىهيثدعا

الأغلبيةخسرهيثيتزعمهالذيالمحافظينحزبولكن

وخلفه،باستقالتههيثتقدمذلكوأعقب،ضئيلبفارق

وقتها.العمالحزبزعيمولسونهارولد،منصبهفي

لحقتالانتخابيةالهزائممنسلسلةذلكبعدتوالت

مأ749عامىجرتالتيالانتخاباتفيالمحافظينبحزب

لحزبجديدةزعيمةاختيارإلىأدىماوهو،أم79وه

منواحدأهيثوكانثاتشر.مارجريتوهى،المحافظين

ثرواتيرثوالمالذينالمحافظينلحزبأ!لائلااشعماء

المزايا.منبالعديديحظواأو،طائلة

برودسيترزمدينةفي،هيثجورجرلمجشاردإدواردولد

بمدرسةوالتحقنجارايعملأبوهوكان،كنتبمقاطعة

أهلتهدراسيةمنحةعلىحصلحيث،الثانويةتشيزم

الجامعةوفىأكسفورد.بجامعةباليومبكليةللالتحاق

عاموفى،المحافظينبحزبنشطاعضواهيثأصبح

رئيساانتخبم9391

أحدوهوأكسفورد،لاتحاد

السياسيالنقاشمنتديات

وخلالبريطانيا.فيالرائدة

خدمأصثانية،االعالميةالحرب

المدفعيةسلاحفىهيث

قطعلإحدىرامياالملكية

فىوشارك،المدفعية

التيالسمكريةالعمليات

هيث.إدواردوبلجيكافرنسافيجرت
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رتبةإلىوصلحتىالرتبفيوتدرجوألمانياوهولندا

الذي،الإقليميالجيشفىايضاخدمكما)رائد(.ميجور

حينذاكأسهمحيثمقدمرتبةفي،الحرببعدإنشاؤهتم

المدني.الدفاعقطاعفى

عامفيالبريطانيالعموممجلسإلىهيثدخل

بمقاطعةبكسلىدائرةعنالمحافظينلحزبممثلام،0591

الحدود،تعديلاتحتىالمقعدهذايشغلوظل.كنت

ليشغلهيث،انتقلوعندها.ام749عاموقعتالتي

نجممابزغوسرعان.منهالقريبةسيدكبمقاطعةمقعد

مناصبوشغل،سريعةحطواتوقما،السياسىهي!

إلى5191منالفترةفىالمحافظينحكوماتفي،مهمة

التصويت،أمانةرئيسأصبحام559عاموفي.ام559

بالأصواتوالإدلاءالتصويتأعمالتنظجمعنالمسؤول

إلىانضمأم959عاموفي.المحافظينلحزببالنسبة

مأ069مابينالفترةوفي.للعملوزيراالوزارة

الفريقفيالمفاوضينكبيرهيثكانام،639و

للمجموعةبريطانيالضمبالسعىالمكلف،البريطاني

لهايكتبلمالتيالمهمةوهى،الاقتصاديةالأوروبية

تمم6391عاموفي.الأوروبيالاتحادان!:.النجاح

اضطرالمحافظينحزبولكن،للصناعةدولةوزيرتعيينه

التالى.العامفيالحكمعنللتخلي

لحزبزعيمأولهيثأصبح،أم659عاموفي

الهيئةأعضاءجانبمنبالإجماعينتخب،المحافظين

التيالقوميةالانتخاباتفيهزيمتهذلكوأعقب.البرلمانية

.ام669عامجرت

والفوضى،الاقتصاديالتضخممعدلاتارتفاعولكن

كلههذا،خطرةبصورةمعدلاتهاتزأيدتالتي،العامة

حزبفوزبعد،الوزارةرئاسةلمقعدهيثبصعودعجل

.ام079أنتخاباتفيالمحافظين

سياسةهيث،حكومةواصلتام،719عاموفى

الجمهوريالحزبمنالمشبوهينالأعضاءاحتجاز

انضمتثم.الشماليةأيرلندافى،المتطرفالأيرلندي

،ام739عامالاقتصاديةالأوروبيةالمجموعةإلىبريطانيا

قامتثم.الانضمامعلىالاقتراعنتائجفيضئيلةبأغلبية

التيالصناعيةالعلاقاتمححمةبإنشاءهيثحكومة

أعضاءعلىبالقبضأحكامإصدارسلطةلهاأصبح

المصرحغيرالإضراباتيتزعمونالذين،التجاريةالنقابات

وسجنهم.بها،

فيالفحممناجمعمالبهقام،قوميإضرابوأثناء

الأنشطةفيالعملاقتصارهيثقررام،739عامشتاء

منبدلأ،الأسبوعفيعملأيامثلاثةعلى،الصناعية

لإجراءهيثدعاأم،749عامأوائلوفي.خمسة

الأغلبية،خسرالمحافظينحزبأنبيد،برلمانيةانتخابات

استعادوعندما.العمالحزبلصالح،ضئيلبفارق

ثاتشرمارجريتبزعامةأم979عامفىالسلطةالمحافظون

الانضمامرفضولكنه،العمومبمجلسعضواهيثظل

تندمجبريطانياجعلوراءسعيأهيثنشطثم.للوزارة

سياساتلانتهاجودعا،الأوروبيةالمجموعةنشاطفيأكثر

كتبعدةبطباعةهيثقاموقد.البطالةلتقليلجديدة

فنعنوكتب،أم059عامواحدةأمةكتابمنها

والسفر.والموسيقىالملاحة

-659هـ،043-)4ء3عليأبو،الهيثمابن

العالم.عليأبوالهيثمبنالحسنبنمحمدم(.3801

ظاهرةوفسرالضوء،فىنيوتنلنظريةمهدالذيالعربي

السدتحقيقفيوفكر،والكسوفوالخسوفقزحقوس

فيمصرإلىسافر.بالبصرةولد.عامألفقبلبمصرالعالي

ومعهقامبها.وعاش،الفاطمياللهبأمرالحاكمعهد

أسوانجنوبإلىالنيلمجرىبتتبعالمهندسينمنجماعة

العالى.السدفكرةلتحقيقمحاولةفي

،الصغيرةأجزائهإلىالضوءتحليلفىالهيثمابنبرع

وبين،الألوانفيوصلظريتهنيوتنللعالممهدالذيوهو

وقد.ومحسوسمحدودزمانفىيقطعهاسرعةللضوءأن

الشرقفيمنهاأكثرالغربفيالهيثمأبنمؤلفاتذاعت

فىالاستقرائيةوالطرقالعلميالمنهجوابتدع،حياتهفي

علىوالجبرالهندسةتطبيقإلىنزعكما،البصريات

.البصريات

قزح،قوسظاهرةفسرمنأولالهيثمأبنيعتبر

الحركةظصيةووضع،والكسوفالخسوفوظاهرتي

صورةوضعكما.والأفلاكالكواكبوتجسيمالأرسطية

الهيثملابنالنظرياتمنالعديدوهناك.للكونتحليلية

الضوءبمانعكاسنظرياتوالإبصار،الإدراكمنها:

بمالكثيفةوالأجسامالألوانبمالصرفيةالذاتيةالأضواء

المتكافئ.الجس!ممساحة،الكواكبارتفاعفينظريات

كتابهمنهامؤلفا،لممبعينمنأكثرالهيثملابن

وكان،زمانهعلماءمنبارعاعالماويعتبرالمناظر.المشهور

بهميزدهيثلاثةأحدوهوالثانىببطليموسيلقب

الإسلاميةالحضارةبهبلغتعصرفىالعلمتاريخ

ابنتوفى.والبيرونىسيناوابنالهيثمابن:وهم،الذروة

.بالقاهرةالهيثم

)الفيزياء(.والمسلمينالعربعندالعلوم:أيضاانو

-؟هـ،02-؟)التيهانبنالهيثمابو

قبيلةمنأنصاري،صحابى.التيهانبنمالكم(.164
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الهيثمأبونشأ(.طيبة-)لمجربالمدينةقبائلإحدى،الأوس

التوحيد،علىمفطوراوكان،الجاهليةفيالأصناميكره

الأوائلاسشةمنكان.الإسلامفىبالدخولبادرولذلك

اللهرضحضر.بهوآ!وام!صةفيك!!اللهرمسوللقواالذين

نقيبا.اختيارهوتموالثانيةالأولىالعقبةبيعتىعنه

ليعةفيا!حدثينمنعنه،اللهرضى،الهيثمأبوكان

معالمدينةفيالإسلامنشرفييتبارىوكانالثانيةالعقبة

جنديا،عنهاللهرضيوحصان.الخزرجىزرارةبنأسعد

أصلهجرة،الثانيالعامفيبدرغزوةفىوجاهدباسلا،

وجاهد،الخندقشهدثمبمأضالثاالعامفيأحدفىوصمد

ظلعيههسرالنبيوشاةولعد.غزواتهكلفىصد!إيي!الرسولمع

الصديقالخليفتينعهدفيالمطيعالجنديالهيثمأبو

أجمع!ت.عنهماللهرضيوالفاروق

م(.822-732هـ،702)114علىيبنالهيثم

أحصشي،االطائىزيد،بنعبدالرحصبنعديلنالهيثم

صيتهذا.العلامةالمؤرخ،الإخباري،عبدالرحمنأبو

الحديث.علماءضعفهالمسند.منروىماوقلبالكوفة

شيد،والى،أ!اديوا،المهديرالمنصور،بمجالسةاختص

قريش،بيوتات،العرببيوتات:مصنفاتهومن.عنهموروى

وغيرها.والمحدثينالفقهاءطبقاتبمالكوفةولاة

الهيثمالشاشى،انظر:الشاشى.كليببنالهيثم

كليب.بن

الهيثمى.حجرابنانظر:حجر.ابنالهيثمى،

ء133هـ،708)735الديننورالهيثمى،

الديننورأبوالحسينبكرأبيبنعليأم(.504-

زينصحبحافظمحدث.القاهريالمصري،الهيثمى

وأصم،حجاتهمعهوححرحلاتهجميعفيالعراقيالدين

جميعفسمعابنتهوتزوجممفراولاحضرايفارقهيكن

وكان،العراقيخدمةفىيبالغوكان.العراقيماسمعه

لهويؤلف،التصنيفإلىويرشدهكثيرا،يحبهالحراقي

فيالهيثميوبرع،الحديثفيتخرجوله.للكتبالخطب

بمللطبرانيالثلا"نةا!لعاجمزوائد:تصانيفيهمن.الشأنهذا

ثم،يعلىوأبيوالبزارأحمد،مسند.الثلاثةالمسانيدزوائد

علىوتكلمالأسانيدمحذوفكتابفيالستةهذهجمع

الفوائدبمومنبعالزوائدمجمعوسماهعقبهحديثكل

وزوائدأصحيحينبماعلىحبانابنصحيحوزوائد

العجلى؟ثقاتترتيب؟حيانابنثقاتترتيب،الحلية

المعجمحروفعلىالحارثمسندزوائدعنالباحثبغية

كثير.وغيرها

القواتئدقا.(م8291-1681)يرلإ،هيج

علىكان.الأولىالعالميةالحربأثناءشرنسافيالبريطانية

بخطالمسمىالألمانيالدفاعخطدمرأتياالهجومرأس

ا!ب.بعدإيرللقبهيجأعطيوقدسيجفريد.

زمامأخذبأسكتلندا.أدنبرهفيهيجدوجلا!!ولد

.ام519عامالبريطهانيةالحملةجيمققيادة

فيلسوفأم(.831-0771).!و..ج،هيجل

المذاهبفيتأثيراالألمانالفلاسفةأحضراحديعتبرألماني

بأنهتفيدالتيالمقولةفيهيجلحادل.الحديثةأصفلسفيةا

نعيدأنيجب،الإنسانيةالثقافاتمنثقافةأينفهملكي

تاريحها.وفهمتتبع

التاريخيالفهمأهميةعلىكثيراهيجلركزوقد

والعلم،،والدين،والفن،للفلسفةأضاريحيةاالدراسةلتطوير

الذيالإنسانيةللثقافةالتاريحيالمنهجوانتشر.والسياسة

ألمانيا.حدودحارصآحتىهيج!!أشاع!

أصبحتالتاريخفينظريةهيجلطور.هيجلجدل

دكلأنهيجلاعتقدوقد.الهيجليةبالجدليةمعروفة

تتبعأنهاأولأ:.رئيسيةحواصثلاتأضاريحيةاراتأضصوأا

آخر.مسارأياتخذتقدلاتكونأي-حتمئامسارا

نشاطأوفكرمنمنطقةأيفيالتاريخيأضطوراوأغهم

هي.كمابالضرورةحدثتلماذانرىأنيجب،الإنسان

أيضا.تقدمابلفقطتغييراتاريخىتطوركليمثللا:ثانيا

التاريخىالتطورأطوارمنطورأيلأنهيجلناقشثالثا:

النقيض،هذاويميلبنقيضهويستبدليواجهأنإلىيميل

لمرحلتينمابطريقةحلايكونبطورالامشجدالإلى،بدوره

الجدلىدلتطورالثلاثةالأطوارهذهسميت.متعارضتين

إلابينهما.والجمعوالنقيضالفرضية،العادةفي،التقليدي

.الاصطلاحاتهذهيستحدملمهيجلأن

الحياةمظاهركلعلىالجدلفينظرلمجههيج!!طبق

الإشباعلتحقيقالمحاولة"!إن:قالأنهذلكمثال.البشرية

ترفضأنإلىتميلالخارجيةوالملكيةالقوةممارسةخلالمن

هذا.داخليتينوهدوءتوافقحالةتحقيقمحاولةمقابلفي

داخلينشاطعدموحالةخارجىنشاطبينالتعارض

الخارجيالنشاطبزوغطريقعنيحلأنيمكنللعقل

سياسيا؟مثالآطرحناإذاأو.موافقةداخليةأصةحامنللفرد

شسخصيدفىالسياسيةالقوةبتركيزالمحددةالفترةتميل

واسعا.توزيعاالقوةفيهاتوزعمرحلةتتبعهاأنإلىواحد

التوزيعبعضفيهايتمبمرحلة،التعارضهذاحلويمكن

الملكيةتستبدلأنيم!صلهذا،.للقوةالتركيزوبعض

الديمقراطيةتستبدلوبدورها،مطلقةبديمقراطيةالمطلقة

لم!.للحكومةمماثلةبصيغةالمطلقة
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له،نشركتابأولفيهيجلتناول.هيجلكتابات

وتشمل،الوعيصيغملطورام(08)7الروحظواهر

العقل،لحالاتومحيرةثريةاختلافاتهذهالوعىصيغ

نصرانية،دينيةونظرات،أخلاقيةومواقف،للعالمومناظر

اجتماعية.لتنظيماتوصيغا،الطبيعىللنشاطوأنواعا

اعتبرهفيماالتقدمتمكيفيوضحأنهيجلحاولوقد

وحلتناقضخلالتحركوتاريخياضرورياتسلسلا

أكبر.نضجلمستويات

181)2المنطقعلم،الثانيكتابهفيهيجلوحاول

النظرياتتطويرفينفسهالجدلنوعيبينأنأم(،681-

الفلسفيةالعلومموسوعةواحتوت.الحقيقةعنالفلسفية

وتشتمل.مكثفةصورةفيالفلسفينظامهأم(،)817

وفلسفة،المنطقعنللكتابةقصيرةصيغة:أقسامثلاثةعلى

الحقفلسفةالأخيركتابهوحلل.الروحوفلسفةالطبيعة

والأخلاقية،،الاجتماعيةللنظمالجدليالتطورأم(،182)

عنمحاضراتهتلاميذهنشر،هيجلوفاةوبعد.والقانونية

وقد.الفلسفةتاريخوعن،والفن،والدين،التاريخفلسفة

مذكراتهم.من،أساسيةبصورةالمحاضراتكشابةأعادوا

فيهيجلفريدريح!ويلهلمجورجولد.حياته

منبالقرب،توبينجنبجامعةوالتحق.بألمانياشتوتحارت

في،أم108عامالجامعيالتدريمي!سلكوبدأشتوتجارت

عاممنذبرلينجامعةفيللفلسفةأستاذاعملوقدجينا.

وفاته.حتىام818

كمارل.،ماركس:أيضاانظر

جنوبمنكاتبةأم(.أم-869)379ييسيهيلى،

جنوبفيالسودالنساءمعاناةرواياتهاتعكسإفريقيا

فيعاشتحيثبتسوانا،فىبالعزلةوشعورهاإفريقيا،

.أم639منذالمنفى

الممطرةالسحبتتجمععندمارواياتهاأولىكانت

عندماروايةوتصورام(.719)وماروام()969

الذيالنموذجيالقرويالمجتمعالممطرةالسحبتتجمع

قوةمسألةروايتهاوتعد.العاديالفردإليهيصبو

فيهاترويحيثكبير،حدإلىذاقيالصرداأم()749

روأياتهاوتشمل.عقليانهيارمنتعانيشابهامرأةقصة

الريحقريةوسروي:ام()779الكنوزجامعالأخرى

قصةالمسحور:الطرقوتقاطعأم(819)الممطرة

م(.891)4إفريقيةبطولية

بجنوببييترماريتزبيرجفيهيدأميليابيسيولدت

وعملت،مختلفينعرقينمنينحدرأنأبوينمنإفريقيا

الكتابة.تمتهنأنقبلوالصحافةبالتدريس

رسام(.م3191-581)3.لمحليكسهيدالجو،

وقد.أوروبافىالجوأئزمنالكثيرأعمالهحازتفلبيني

النصرانياتالعذارىالقمالقعلىالمرسومةلوحتهحازت

القوميالمعرضفىالفضيةالميداليةللعامةمكشوفات

لوحةوحازت.أم884عاممدريدفىالجميلةللفنون

فيالذهبيةالميداليةالأكويرونتيسفينةهيلهأخصى

فيفضيةوميداليةأم،298أم،887سنةمدريدمعرض

.أم988عامباريص

لهيدالجوبولونياغابة

ي!الحالمةالجودةمثال

وقدهيدالجو.عمل

للوناستخدامهأضفى

علىا!كمبابىاوالضوء

الواقعيةمنمسحةالمنظر

والسحر.
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التقاليدتمثلكانتهيدالجوأعمالأنمنالرغموعلى

كانتفقد.الرومانسيةالروحيمثلمارسمأنهإلا،الأكاديمية

وكانتللنساء.وصورالمبيعيةاالمناظرعلىتشتمللوحاته

والحالمة.الحزينةالشخصيةعليهايغلبأعمالهمعظم

ودرسمانيلا،فيهيدالجوريسركشنفليكسولد

فيالأولىلوحاتهعرضتوقد.توماسسانتوبجامعة

ذهب.أم987عامفيلادلفيامعرضفيالمتحدةالود!يات

الاكاديميةفىدراستهوأتمأسبانياإلىام987عامهيدالجو

معظمباريسفيوعاشمدريد،فيالجميلةللفنونالم!جة

مارسفىبرشلونةفىوفاتهوكانت،حياتهمنماتبقى

.أم139

أم(.1181)753ميجللكوستيا،هيدالجو

قاد.المكسيكيالاستقلالأبوعليهيطلقمكسيكيقس

يعشولم.الأسبانالحكامضدللثورةالهنودمنأتباعه

مازالتول!شأ!مبانيا،عنومستقلةحرةالمكسيكليرى

وتجله.بهتفخربلاده

أجراسكوستياهيدالجوقرع،م0181سبتمبر51فى

أحراسظلتقدو.دولورسالصغيرةقريتهفيكنيسته

المشهورةيصئصهميحتههيدالجوكانبينماتدقالكنيسة

.بالاستقلاليطالبكانوفيهادولورس،صجة

قادثمالأجان!،الح!صاملطردشعبههيدالجودعاوقد

قصيرولوقت.الأسبانيةالقواتضدالمدرب!تغيرجنوده

تصمدأنتستطعل!ولكسها،القتالفيهيدالجوقواتنجحت

.بالمعداتأيضاوالمزودلنالتدريبجيديالأسبانالجنودأمام

علىالأممبانقبض!عندماثورتهانتهتواحدةمشةولعد

سبتمبر61بيومالانالمكسيكوتحتفلقتيلا.وأردوههيدالجو

يقرععامكلمنمعبتمبرأءوفي.الاستقلالعيدأنهعلى

صيحةويكررمسيتىم!صسيكلفىالأجراسالمكسيكرئيعر

تذكارينصبيوجدالمكسيكيةالبلادمعظموفي.دولورس

سبتمبر.منعشرالسادلراسميحملشارعأولهيدالجو

)الانفالادوليدفيوتعلمجوتوجوانافيهيدالجوولد

إلىذهبأم،308عاموفي.مميتىومكسيكوموريليا(،

وصناعةالحريرصناعةأدخ!وهناك.دولورسأبرشية

فيأثرهلهكانمما،أخرىوصناعاتوالكرومالطوب

المكسيكيين.للعمالالمعيشيةالظروفتحسين

المكسيك.:أيضاانظر

الوثنيةالأساطيرشىرؤولرعدةذوخرانيأنعوانالهيدرا

فييعيح!كانلانهوذأ!كليرنا،عدارباسمويعرف،اليونانية

.اليونانحنوبفيأرجوأجمسمنطقةفيالموحودةليرنابحيرة

وأنيموتأنلايمكنالعداررؤوسأحدإنالأسطورةوتقول

حالأيوعلى.قطعهبمجردأخرىمرةالنموإلىيعودأجاقىا

أولمنالوحشهذاقتلاقدلولاووسأخيهوابنهرقلفإن

الوحيدالرأسماعداالحيوانهذارؤوسبجميعأطاحتضربة

الرأسلقطعهرقلوقامبالنار.منهاكلب!يقاماثم،الباقي

الصخور.إحدىتحتودفنهاأجاقيا

منمحددةكميةمنمكونكيميائىمركبالهيدرات

الأزرقالزاجيتكونالمتالسبيلوعلى.أخرىومادةالماء

توليفةمن(النحاسكبريتاتهيدرات)خامس)الفتريول(

الأكسجينمنذراتوأربعكبريتذرةرنحاسذرةمن

الكيميائيةوصيغتهالماء،منجزيئاتخمسمع

محلولفيالموجودالماءيتبخروعندماولح،5.403+02

تكونالمتكونةالأزرقالزاجبلوراتفإن،أضحاساكبريتات

الماء،منمعينبقدرتحتفظالبلوراتهذهوأ!ش.جافة

التميه.ماءأوالتبلورماءيسمىالماءوهذا

بتسخينالتميهماءطرديتمالحالاتمنكثيروفي

وعندماا!لاء.منزوعالمركبيصبحث!ومن،الهيدرات

الأم!حوتختلفلامائيا.يصبحعفإنهالمركبمنالماءيتلاضى

وتتغير.البلوريوالشكلاللونفيهيدراتهاعنعادةالإمائيةا

عندماأليضمسحوقإلىالأزرقأ!لزاجاشرقاءأصلوراتا

النحاسلكبريتاتال!صيميائيةوالصيغةا،مائيأ.المركبيصبح

الغسيلصودامثل-الهيدراتوبعض.ولح403اللامائية

تفقد2"لا(ح021.30+ه،الصوديومكربولاتهيدرات)عاشر

الغرفة.حرارةدرجةفىللهواءتعرضهاعندتلقائياالتميةماء

إلىببطءبلوراتهاوتتحولالإزهرار،المركباتهذهوتسمى

الإزهرارويحدثبها.الموجودالماءتفقدعندمامسحوق

تكونعندما)أيمنخفضةاشطوبةتكونعندماأسرعلدرجة

الجو(.فيمنخفضةالرطوبةنسبة

وقودفىيستعملمهمكيميائىمركبالهيدراري!

هذاأيضاالصناعةوتستخدموالصوارلقالنفاثةالمحركات

والزراعة،للمنسوجاتكيميائيةموادلإنتاجالمركب

الفوتوغرافية،الصوربتظهيرالخاصةوالمواد،والمتفجرات

.الرغويالمطاطتصنيعفىتستخدمنفخوعوامل

مثلالنباتنموتنظيمفيالهيدرازينمشتقاتوتستخدم

نإإذ،السياراتطرقجانبيعلىتوجدالتىالحشائش

سريعةبطريقةالحشائسنموتمنعالكيميائيةالموادهذه

دائمة.لعنايةتحتاجلابحيث

حاداللونعديمسائلشكلفيالهيدرازينيوجد

علىتحتويقاعدةعنعبارةوهو.للتآكلمسببالرائحة

يمتزج.القاعدةانظر:.قويامختزلآعاملاويعد،النيتروجين

درجةعندويغلي،والكحولالماءمعبسهولةالمركبهذا

هذاويشتعل2+ل!ل!2+.الكيميائيةوصيغته،م4151
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الحرارةمنكبيرةكميةويولدالهواء،فيبسهولةالمركب

بعدةبتحضيرهالمصانعوتقوموالماء.النيتروجينغازمكونا

الكيميائيةالصيغةذيالهيدرازينهيدراتمنطرق

02+.2+لا*2+.

عدم.،البحريةالمساحةانظر:.الهيدروجرا!يا

بأنهويتميز،الكيميائيةالعماصرأهمأحدالهيدرو!جين

للهيدروجينويرمز.والرائحةواللونالطعمعديم

)+(.بالحرف

معروفة،ذرةوأبسطأخفالهيدروجينذرةتعتبر

شحنة)يحملفقطواحدبروتونمنتتكونإنهاحيث

عدده(.سالبةشحنة)يحملواحدوإلكترون(موجبة

.(00.1)97الذريووزنه(،1)الذري

إغريقيتينكلمتينمنالهيدروجيناصطلاحاشتق

ذرتينعلىالماءجزيءيحتويحيثالماء،مكون:تعنيان

الأكسجين.منوأحدةوذرةالهيدروجينمن

حيثالتامئمنالعنصرالهيدروجينيعتبر.وجوده

من%اتقريبايكونحيث،الأرضيةالقشرةفىوفرته

العناصرمعمتحداالهيدروجينمعظمويوجد.القشرة

الحرالهيدروجينتحمعاتمنعديدوجودولكن،الأخرى

الفحممناجمفيعنيفةأنفجاراتحدوثفيسبباكان

الشمسأجزاءمعظموتتركب.الأرضسط!تحت

الهيدروجين.منالنجوممنوالعديد

فيالأخرىالكيميائيةالعناصرمعالهيدروجينوشحد

وتتركبالماء.فيهومابمثلوالحيواناتالنباتاتخلايا

،المركباتأنواعأهممنوأحدةتعدالتى،الهدروكربونات

سبيلعلىالطبيعيوالغازفالنفط.والكربونالهيدروجينمن

كما.الهيدروكربوناتمنمتنوعخليطمنيتكونان،المثال

وكذلكالقلوياتمنوالعديد،الشائعةالأحماضتحتوي

الهيدروجين.علىالأخرىالمركباتمنالعديد

،كافندشهنري،الإنجليزيالعالماكتشف.خواصه

ويمكن.ام676عامعنصراوميزه،الهيدروجينخواص

حرارةدرجةفييغليسائلإلىالهيدروجينتكثيف

م.41.9042-حرارةدرجةفىويتجمدم87.57-52

حجمهإنحيثجداخفيفاالهيدروجينغازويعد

منمكافئحجموزنمنجزءاعشرأربعةمنوأحدأيمثل

كثافتهوتبين،م052حرارةدرجةعندالهواء

الماء،فيالذوبانشحيحوهو3.جماسم.،....8375

.سامغيرلكنه،الحياةعلىولايساعد

منأكثرالعناصر،منالعديدمثلمثلهوللهيدروجين،

أعداداتمتلكلكنهانفسهالعنصرذراتهيوالنظائرنظير.

.النواةفيكهربائياالمتعادلةالنيوتروناتمنمختلفة

الأكثرالهيدروجيننطريحتوينظائر،ثلاثةوللهيدروجين

وقد.النواةفيواحدبروتونعلي،البروتيومأيشيوعا،

عام،أوريهيرالد،الامريكيالكيميائىاكتشف

الهيدروجينأوالديوتريومالمسمىالثافيالنظير،أم329

لعامنوبلجائزةالاكتشافلهذامنحوقد،الثقيل

واحدبروتونمنالديوتريومنواةتتكون.أم349

يقدرأقصىحداالديوتريومذراتوتكونواحد.ونيوترون

الهيدروجينمنجزء6و...إلى000.4منبجزء

الثالثالنظيرالعلماءاكتشفأم349عاموفي.العادي

بروتونعلىنواتهوتحتوي،التريتيوموهو،للهيدروجين

فياستخدموقد.إشعاعيةخاصيةويمتلكونيوترونين،

.التريتيومبمالديوتريومانظر:.ادهيدروجينيةالقنبلة

معملياالهيدروجينإنتاجيمكن.الهيدروجينتحضير

وعند.الكهربائيالتحليلانظر:للماء.الكهربائيبالتحليل

بتحليلالكهربائىالتياريقوم،الكهربائيالتحليلاستخدام

والأكسجين.الهيدروجينغازي،عنصريهإلىالماء

منتجابوصفهتجارياالهيدروجينمنكبيرةكمياتتنتج

التحليلبامستخدأمالكاويةالصودأتصنيععندثانويا

تجارياينتجالهيدروجينمعظمولكن،المالحللماءالكهربائي

البخاربتفاعلأوحديدأوساخنفحمعلىالماءبخاربتمرير

الحفز.انو:حفاز.عاملوجودفيالطيعىالغازمع

مباشرةالنشطةالفلزاتمنوالعديدالصوديومشفاعل

حرارةدرجةفىحتىالماءمنالهيدروجينمطلقةالماءمع

،المغنسيوممثلنشاطا،الأقلالفلزاتوتحرر.الغرفة

الدافعةالسلس!لةانظر:البخار.منالهيدروجين

الفلزاتمنوالعديدالخارصينويتفاعل.الكهربائية

الماء،معتفاعلهامنأفضملبصورةمإلأحماضالأخرى

محللتحلالأحيانبعضفيالفلزاتهذهوتستخدم

الماء.فىالحمضيةالمحاليلهيدروجين

ءمباشرةالهيدروجينيتحد.الهيدروجينمركبات

مركباتمعظمتصنعولكن،النشطةالفلزاتمنالعديد

منكبيرةكميةوتنطلق.مباشرةغيربطرقالهيدروجين

لتكوينالهيدروجينمنذرتينأتحادعندنسبياالحرارة

نأمنمكنتهالاشتعالعلىالهيدروجينوقدرة.منهجزيء

سبيلفعلى.المركباتمنالعديدإنتاجفيمفيدايكون

بعنفوالأكسجينالهيدروجينمنخليطينفجر،المثال

منتجاحاربلهبالهيدروجينويشتعل.بشرارةاشمعالهعند

وجودفيالكلورويشتعل.أكسجينأوهواءوجودفيالماء

اللونعديمالهيدروجينكلوريدغازمكوناالهيدروجين

الماءفىالهيدروجينكلوريدمحلوليعرفكماطحث!.

الهيدروكلوريك.بحمض
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بعملية3+د!النشادرغازمنكبيرةكمياتتصنع

بقيةوتحضر.والنيتروجينالهيدروجينباتحادهابر

ضمنهامنمباشرةعيربطرتالهيدروجينمركبات

الخلوحمض)202+(الهيدروجينأكسيدفوقمركبات

ويتحد.ح()!)05+2الأثيلىلكحولوا3+ح(ح)+هه

ظروفتحتالمركباتمنالعديدمعمباشرةالهيدروجين

ال!صبونأكسيدأولمعالهيدروجينفيتحد.منا!مبة

الخش!كحولأوالمتانولمكوناباترتبويقةح()5

م!صناأصسائلةاالدهونمعأيضاويتحد3+ح(.)+ه

وتستخدم،بالهدرجةالطريقةهذهوتدعى.صلبةشسحوما

فييستخدمصلبشبهسمنإلىالنباتيةالزيوتلتحويل

الهدرجة.انظر:.الطهي

مركباتمنللعديديوجد.استخداماته

وفوقالأثيليوالكحولالنشادرغازمثلالهيدروج!ت،

.كثيرةصناعيةامعتخدامات،الهيدروجينأكسيد

لاستخلاصموسعبشكلالهيدروجينويستخدم

بمعىجيدا.مختزلاعاملاأعونهمركباتهامنالفلزات

أ!ناصرواالأكسج!!ابانتزاخالهيدروج!تيقومآخر

نقيا.أنحلزاتاركاالفلزيةالمركباتمنالأخرىاللافلزية

النقيالتنجس!تفلزت!ضين،المثالمعبيلعلىفيمكن

التنجسقأكسيدثالثفوقالهيدروحينمنتياربتمرير

معهويتحدالأكسجينالهيدروجينفينتزع،المسخن

فوقنفسهابالطريقةالهيدروجينوبتمريرالماء.مكونا

الحر،ينئالفلز،أسساحنةاالفلزيةالكلوريداتبعض

تسخينعندوالحديدالماءوينتج.الهيدروجينوكلوريد

الهيدروج!ت.معالحديديكأكسيدأوالحديد،صدأ

مادةجعلتهالمشخفضةالهيدروجينكثافةفإنكذلك

.البالوناتلملءمفيدة

معاتحادهعندحرارةإنتاخعلىالهيدروجينومقدرة

فيالعلماءطوروقدجيدا.وقوداجعلتهالأكسج!ت،ا

المتحدةوالولايات،واليابانكندا،مثلأ!دولابعض

لاممتخدامطرقا)سابقا(السوفييتيوالاتحاد،الأمريكية

هذافيالأبحاثأ!وماتزا،للطاقةمصدراالهيدروج!ت

،المثالسبيلعلىالهيدروجينيفالوقود.جاريةالمجال

المداريةالعربةنظامشيالرئيسيللمحركأطاقةايوفر

الأمريكية.المتحدةللولاياتالفضائيللمكوك

الهيدروحينيأ!قودا،الطاقةوحداتإحدىوتستخدم

المهندسونصممزقد.نيويوركمدينةفىالكهرباءلإنتاج

تفاعلعندو.جينيالهيدرربالوقودتسيرتجريبيةمميارات

وأ،البترولتكوينيمكنكيميائياالهيدروج!تمعالفحم

الفحمان!:المصئ.الطبيعيالغازأوالوقود،زيت

.الحجري

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

السشادرالموويالسلاحالهيدروح!!لروميد

الهيدروكربورلغاراح!!الهيدرربيروكسيد

الهيدروح!!يديودهنري،كا!ندشحلوريكالهيدروحمصر

الثقي!!ءلماالذرةا

الطاقةبمالديوتريومانظر:.الثقيلالهيدروجين

)حواصه(.،الهيدروجينالأندماح(بماضص)مماىالنووية

(؟)اكتشافاتهأرخميدسانظر:الهلدروستاثيكا.

احساكة(.ااحسوائل)1علم،السوائل

أهمإلىيشيرعضويمركبالهددروور!ن

علىالهيدروكربوناتتحتوي.ا!ضويةاصباتالمرمجموعات

والغازالنفطفيوتوجد،فقطوالكربونالهيدروجينعنصري

والبرافينالبترولمث!!التجاريةالنفطةالمنتجاتوتعد.الطيعي

منخلطاتالبرافينوشممعالتشحيموريوتأطائراتاووقود

قارفىالهيدروكربوناتلعض!وتوجد.أعيدروكرلوكاتا

منكثيرةأخرىمنتجاتتركيبيتمر.أعحماوغازأعحما

الطيعة.فيالموحودةضبوناتأ!يدروا

لصناعةالأوليةالموادالهيدروكربوناتتعد

البتروكيماوياتشعركاتوتستخدم.البتروكيماويات

الطبيعىوالغازالخامالزيتمنالمأخوذةالهيدروكربونات

والمواد،الصناعيةوالألياف،واللدائنالمذيباتلتصنيع

المطاطية.

بكيمياءأحياناالعفويةالكيمياءتسمى

المركباتجميعلأنوذلكومشتقاتها،حرلوناتالهيدرو

تقسيمويمكن.بالهيدروكربوناتأساساترتبطالعضوية

:كبيرةمجموعاتثلاثإلىكربوناتأ!يدروا

الحلقيةالأليفاتيةالمركبات2-الأليفاتيةكباتالمرأ

)العطرية(.الأروماتيةالمرحصبات3-

ذراتعلىتحتوي.الأليفاتيةالهيدروكربونات

هذهوتنقسبم.خاصلتسلسلالمرتبةالرئيسيةالكربون

والاولفينالبرافينسلاسلإلىبدورهاالهيدروكربونات

والأ!عيتيلين.

منعددأكبرعلىتحتويالألكاناتأوالبرافينات

العامةالكيميائيةوصيغتها.الهيدروكربونمركبات

هذهفيمركبأول4+حالميثانويعتبر2+،24+ولح

2+حمجموعاتبإضافةالمركباتبقيةنوتت!ص.السلسلة

ح6+2هوالإيثانغازفإن،المثالسبيلوعلى.الميثانإلى

طريقعنالبرافينويتفاعل.ح8+3هوالبروبانوغاز

وأأخرىذراتالهيدروجينذراتمحلتحلإد،الإحلال

الهيدروكسيلات.أوالهالوجيناتمثلذراتمجموعات
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مزدوجةرابطةعلىتحتويالألكيناتأوالأولفينات

وصيغتها،الكربونمنذرتينبينالأقلعلىواحدة

.المركباتأولهوح4+2وال!يثلين2+ولح،ولالعامةالكيميائية

الماءمثلالجزيئاتباضافةأساساالأولفيناويتفاعل

تتفاعلأنالمركباتلهذهويمكن.والهالوجيناتوالأكسجين

(الجزيئاتمنكبيرة)سلسلةالبوليمراتلتكوينبعضهامع

اللدائن.صناعةفييستخدمالذيالإثيلينمتعددمتل

ثلاثيةرابطةعلىتحتويالألكايناتأوالأسيليلينات

وصيغتهاالكربونمنذرت!نبينالأقلعلىواحدة

مركباتأولح2+2الأسيتيلينويعدث!ولح2ول2الكيميائية

لهاالأمميتيلينيةوالهيدروكربوناتوأهمها.السلسلة

.للأولفيناتمشابهةتفاعلات

الكربونيةالذراتوتكون.الحلقيةالأليفاتيةالمركبات

مزدوجةرابطةالذراتولهذه.حلقةشكلفيمرتبةفيها

المركباتفيالثلاثيةالرابطةوجودويندر.فرديةأو

فيالرابطةهذهتحدثأنيمكنولكن،الحلقيةالأليفاتية

هذهتحتويندرج.يكفىبماواسعةحلقاتوجودحالة

الطبيعة.فيتوجدمهمةكثيرةعضويةمركباتالمجموعة

تلكمعالحلقيةالأليفاتيةالمركباتتفاعلاتوتتشابه

الأليفاتية.بالمركباتالخاصة

منصغيرةمجموعة(.)العطريةالأرومماتيةالمركبات

.قصوىأهميةذاتولكنهاالهيدروكربونمجموعات

منذرات!ستعلىتحتويبحلقةالمركباتهذهوتتميز

الأليفاتيةالمركباتعنالحلقةهذهوتختلف.الكربون

ويعد.مزدوجةروابطثلاثعلىتحتويأنهافىالحلقية

المركباتوبعض.الأروماتيةالمركباتأهمح6+6البنزين

ح3+6؟+حالتولوينعلىتشتملالبنزينمجموعةفى

ح.4+26)3+ح(والزيلينات

منهاالأروماتيةالمجموعةفيأخرىمركباتوهناك

.أحأث!54الأنثراسينومركباتأح6+هالنفتالينمركبات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الفحمقطرانالتولوينالإثيلين

الكرلودالطيعيالغازصوائلالأمحيتيلين

غاز،الميتانالدخانىا!كحباباالبرافين

لنفطاال!صكفرنزغاالبنزي!

متصلفدزمنيتكونكيميافطمركبالهيدروعسدد

يتكونسالبةشحنةذوالأيونوهذاالهيدروكسيد.بأيون

الكيميائيةوصيغته.أكسجينوذرةهيدروجينذرةمن

علىتحتويالتىالكيميائيةالمركباتمنوكثير-+ه.

أيونية.محاليللتنتجالماءفيتذوبالهيدروكسيدأيون

الصوديومهيدروكسيديذوب،المثاللحمبيلفعلى

وأيونات)7،ل!(الصوديومأيوناتليكونالماءفي)+ه!ل!(

)-+ه(.الهيدروكسيد

الأكثرالهيدروكسيداتهيالقاعديةوالهيدروكسيدات

هوث!لا")+04الخففالأمونياهايدروكسيدفمحلولشيوعا.

محاليلأنكما.المنازلفيالمستخدمالنشادرغاز

ذاتوهيالكهرباء.توصلالماءفىالقاعديةالهيدروكسيدات

لهذهالقويةالقاعديةوالمحاليل.الملمسوصابونيةمرمذاق

شحدوعندماللجلد.حروقاتسببالهيدروكسيدات

ومبح.ماءعندئذيتكونما،حمضمعقاعديهيدروكسيد

فىالقاعديوالعنصرالحمضمنكلتعادللمجموعندما

منويخففالناجالمحلولقلويةمنيزيدذلكفإن،المحلول

عدةتصني!فيالهيدروكسيداتوتستخدم.حمضيته

.والمنسوجاتوالورقوالأدويةالصناعيةكالمنظفاتمنتجات

هامة.صناعيةكيميائيةمادةالصوديومهيدروكسيد

فيأساسياعنصراويشكل.الكاويةبالصوداأيضاويسمى

الطخأفرانومنظفاتالتجاريةالصرفمنظفاتمنالعديد

.والورقالصابونصناعةفىأيضاويستخدم

تمتمالرطوبةصلبةبيضاءمادةالصوديوموهيدروكسيد

التحاتشديدمحلولأالصوديومهيدروكسيدوينتج.بسرعة

هيدروكسيدوشسبب.القلىيسمى-تاكلايحدثأي-

أذىإحداثفيالمحلولوفيالصلبةحالتيهفيالصوديوم

إحداثفييتسببأنويمكن.ملامستهعندللجلدشديد

الأسبابولهذه.العينينلامسإذاقليلةثوانخلالالعمى

التعاملعندوالحذرالحيطةمنخاصةإجراءاتاتخاذيجب

.الصوديومهيدروكسيدعلىتحتويالتيالمنتجاتمع

ملحيمحلولمنالصوديومهيدروكسيدإنتاجولمجم

+ه،*.الكيميائيةوصيغته.الكهربائيالتحليلطريقعن

الكهربائي.التحليلانظر:

.المادة،الكاوية،القلوي:أيضاانظر

.لجيودا:نظرا0رولايتلهيدا

وتوزيعهاالمياهحركةدراسةيتناولعدمالهيدرولو!جيا

ملياراتالناسويستخدم.باطنهاوفىس!إلأرضفوق

علماءويعمل.يومكلالعذبةالمياهمناللترات

توفيرعلى(المياهيدرسونالذين)العلماءالهيدرولوجيا

كما،العذبالماءمنكافيةمواردلإيجاداللازمةالمعلومات

كذلكويدرسون.المياهوتلوثالفيضاناتيدرسونأنهم

.للمياهوالفيزيائيةالكيميائيةالخصائص

دورةيسمىنظامخلالمنالطبيعةفيالمياهوتنتشر

عندماالدورةهذهوتبدأ.الهيدرولوجيةالدورةأوالمياه
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لتصئالمحيطاتمياهتبخرفيالشمسحرارةتتسبب

فيهيبردالذيالوقتفيالماءببخارالجوويحتفظبخارا.

فيتسقطالمياهفإنوكذلك.السحبويكونالبحار

والثلوجالأمطهارومعظم.ثلوجأوأمطارشكلفىالنهاية

الأرضعلىيسقطبعضهاول!ش،المحيطاتفيتهطل

انظر:.الدورةتكتملوبذلكالبحار،إلىعائداوينساب

المياه-أ:العذبةللمياهرئيسيانمصدرانوهناكالماء.

الجوفية.المياه2-.السطحية

إلىس!إلأرضفوقالموجودةالمياهوتنمساب

المياهتتسرببينما،المياهمجاريووالأنهارالبحيرات

خلالمنأو،التربةمسامبينالأرضسطحتحتالموجودة

بعضأنكماالصخور.فيالموجودةالصغيرةالتشققات

تحتأنهارفىتنسابالأرضسطحتحتالموجودةالمياه

.الأرضسطح

تحديدأحاىمنالمياهدورةالهيدرولوجياعلماءويدرس

أفضلباختيارالعلماءهؤلاءيقومكما.العذبةالمياهمصادر

تحتالموجودةالمياهعلىالعثورأجلمنالابارلحفرالمواقع

أيضايقدمونكما.الصحراويةالمناطقفيالأرضسطح

.الريومشروعاتالسدودتخططفيالمساعدة

تقليله،أوالمياهتلوثمنعالهيدرولوجياعلماءيحاول

الماء.دورةخلالتحركهأثناءالتلوثآثاريدرسونإذ

للتنبؤاللازمةالمعلوماتالهيدرولوجياعلمويقدم

المهندسونويستخدمعليها.والسيطرةبالفيضانات

تخططفيلتساعدهمالمعلوماتهذهوالمدنيونالمعماريون

تحدثحيثالمياهمجاريمنبالقربوالوقالمدن

غالبا.الفيضانات

دلسوائل.النوعيالثقلمقياسانظر:الهيدرومتر.

بيإرها.(م2491-4091)ردرينها،ريتشهيلى

يطلق.كانالنازيةألمانيافيإرهاباالناسأكثرمنبأنهعرف

مسؤوليةعليهوقعتللأمنرئيساكانوعندماالجلاد،عليه

فيعليهألقيتبقنبلةقتلوقد.الرهائنمئاتقتل

النازيونقتللذلكوانتقافا.أم429عامتشيكوسلوفاكيا

ولد.لدشسهبلدةودمرواالتشيكيينمن003منأكثر

بألمانيا.هاليفىهيدرشح!

)الطوائم!الدينيةالطائفةانظر:طائدلآ.كريشئا،هير

الوجما.الحدتحة(بمالديية

ئيفيزيا.(-م4091)درهاجير،بيرجترهير

الكيمياء.فينوبلجائزةعلىأم171عامحصلكندي

الإلكترونيللتركيبتحديدهعنالجائزةنالوقد

فىمهمادوراهيرتزبيرجدرأساتأدتوقد.للجزيئات

والكيمياء،الفلكيةالفيزياءمثلالعلممجالاتبعض

الكم.وميكانيكا،الفيزيائية

مطيافيةمجالفيالعلميةحياتههيرتزبيرجكرس

الذراتتبثهالذيالإشعاعأي-والجزيئاتالذرات

تركيبالدراسةهذهوتكشفإثارتها.عند-والجزيئات

الجزيئاتتركيبهيرتزبيرجحددوقد.والجزجاتالذرات

عدلدة.لموأد

فيوتخرخ!ألمانيا،في،هامبورجفيهيرتزبير!ولد

كنداإلىانتقلثم.أم289عامللتقنيةدرامستادتمعهد

وفي.أم459عامفيكنديامواطناوأصبحأم359عام

فيالنظريةالفيزياح!لقسممديراأصبحم،5591عام

.للبحوثأءسدياأغومياالمجلس

صحفي.(م4091-0681)ثيودور،تزلهدر

الحركةمؤصس!،مسرحيومؤلفنمساوييهودي

قوميوطنإقامةالاولهدفهاوضعتالتى.الصهيونية

المجر.فىبودابمستفيهيرتزلولدفلسط!ت.فىيهودي

فىفشلواقدالأوروبيينأجهوداأنهيرتزلرأى

قدكانواوإنحتىالاجتماعيةالمساواةعلىالحصول

فكرةلهلاحتولذلك،السياسيةالناحيةمنأحراراصاروا

دولةلهمتكونوأنواحدبلدفيالمشتتيناليهودجمع

معتمدةغيرالدولةهذهيهوديةتكونوأن.بهمخاصة

وإنماوفضائلها،لليهوديةالإخلاصأوالدينيةالجوانبعلى

كانوقد.اليهوديالقوميالشكلعلىتعتمدأنيجب

أهداففيالتحوللقطةهيرتزلقبلمنالتبنىهذامثل

اليهوديةللثقافةبسيطبعثمجردمنالصهيونيةالحركة

السيطرةبعضلليهوديضمنقوميكيانإنشاءإلى

الحركةبدأتوهكذا.حياتهمشؤونفيالسياسية

الحضورمنفكرتهاتطويرهيرتزليدعلى،الصهيونية

تبنيإلىفلعسطينفياليهوديةالجماعةضمنالثقافى

لمأرضفيدولةإلىبعدفيماارتقىسياسيكيانتشكيل

الدولةكتابهأثاروقداليهود.منفيهاالسكانغالبيةتكن

منالكثيرانتباهأم،698عامنشرالذياليهودبة

نوردوماكسومنهمالصهيونيةالقضيةإلىالأشخاص

فكرةهيرتزلرفضهذاكتابهوفي.زانجويلوإسرائيل

ودعافيهايعيشونالتيالدولثقافاتفىاليهودذوبان

بهم.خاصةدولةويبنواجهودهميوحدواأنإلىاليهود

أرضهوالمشروعهذالتحقيقالأمثلالمكانأنارتأىوقد

الكيانقيامإمكانيةيستثنلمأنهمنبالرغمفلسطين

حولسيناءأوقبرصأوأوغنداأوالارجنتينفياليهودي

يهوديةشركةتشكيلاقترحذلكأجلومن.العريش
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أثرياءويمولهافلسطينأرضاكتسابمسؤوليتهاتكون

مناخوإيجادالأرضبزراعةاليهود،فقراءيقوموأناليهود

فيها.للاستيطانالأخرىالطقاتمنالاخرينيغري

بازلفيصهيونيمؤتمرأولترأس،ام817عاموفي

الحركةبرنامجوضعقراراتهأهممنوكانسويسرا.في

المنظمةأسسووضعفلسطينعلىللاستيلاءالصهيونية

بتنميةالمؤتمرأوصى،أهدافهولتحقيق.العالميةالصهيونية

الوعيوإيقاظفلسطينفياليهوديألاستيطانحركة

حكوماتلدىبالسعىوالقيامالعالميهودبينالقومي

وتنظيمالصهيونيةالحركةأهدافلتأييدالكبرىالدول

بينها.فيماالروابطوتوثيقاليهوديةالعناصر

منلابدأنهنشاطهبدايةمنذهيرتزلاكتشفوقد

هذامشروعهلتحقيقكبيرةاستعماريةدولةعلىالاعتماد

فكرةعلىصادقتالتيالدولةتلكهىبريطانياوكانت

الوقبشتىوعملتفلسطينفىيهوديوطنقيام

بلفوربوعدمروراالفكرةتلكتنفيذعلىوالمجالات

مادياأليهودودعمفلسطينإلىاليهوديةالهجرةوتسهيل

وعسكريا.و!مياسيا

الصهيونيةللحركةالأولالمؤسسهيرتزلنجحوفعلا،

فىاليهوديةللدولةالأولىالأسسوضعفيالاستعمارية

وطردهالفلسطينيالعربيشعبهاإرهابطريقعنفلسطين

الأولالصهيونيمؤممرهمنسنةعشرينفبعدمنها.

الأمأعلنتعاما05وبعدبلفور.وعدبريطانياأصدرت

العربية.فلسطينأرضعلىإسرائيلدولةقيامقرارالمتحدة

سرائيل.إ،لصهيونيةا:أيضانظرا

عسكري.(م2491-6681)ريبا،تزوجوو

رئيسمنصبتولىإفريقيا.جنوبمنسياسيوزعيم

،ام939عامإلىأم429عاممنإفريقياجنوبوزراء

معروابطهامنوخففإفريقياجنوبقوميةودعم

بريطانيا.

ويلنجتونمنطقةفيهيرتزو!مونيكباريجيمسولد

فيالدكتوراهدرجةعلىحصلوقد.الكابمقاطعةمن

سنواتبثلاثوبعدها،أم298عامأمسترداممنالقانون

البويرحربوأثناء.الحرةالأورانجولايةفيقاضياصار

الجريئةالغاراتمنالعديدوقادللبوير،قائداكانوالإنجليز،

السلاملمفاوضاتقائداكانذلكومع.البريطانيينضد

ولايةفيناضلوقد.ام209عامالحربأنهتالتي

التعليمفيالأطفالحقعلىحصلحتىالحرةالاورانج

.أم909عام)الهولندية(الأفريكانيةاللغة،الأمبلغتهم

تكوينإلىأدتالتي،القوميةالاتفاقيةفيعضواوكان

مؤسساعضواوكان.أم019عامإفريقياجنوباتحاد

جائزةأسسام419عاموفي،الأفريكانيةللأكاديمية

.اللأدبفىهيرتزو!

بصفىمحليحكممنطقةهيرتسمير

وتضم.نسمة001.86سكانهاعددهيرتفوردشاير.

وإلستري،وبوشيي(،الإداريالمنطقة)مركزبورهاموود

أخضرحزامهيالمنطقةومعظم،ورادلتوبار،وبوترز،

مدينةأطرافعلىتقعالتيوالمنطقة(.محفوظة)منطقة

قاعةوتوجد.سكنيةمنطقةالأساسفىهيالكبرىلندن

كمابورهاموود.فيالأفلاموتسجيللتصويرمشهورة

فيألدنهاممدرسة:المنطقةفيمستقلتانمدرستانتوجد

فيمستقلةمدرسةوهي،أسكأشرزوهابرد،ألدنهامقرية

.إلستري

شاير.هيرتفورد:أيضانظرا

تشتهرإنجلحراجنويفيمقاووهيرثموردشاير

الجديدةومدنها،الجميلةالقديمةومنازلها،الرائعةبمناظرها

الأجهزةوصناعاتالمتقدمةالتكنولوجيةوالصناعات

معظمهافيفتوجههيرتفوردشايرفيالزرأعةأما،الفضائية

.لندنأسواقإلى

الحكمونظامالسكان

القدملكرةفريقهيرتفوردشايرفييوجد.الترويح

مبارياتفيللكريكيتوفريقا،،الكرةدوريفىيشترك

أهمية.الآقلالدوري

أقاليمعشرةإلىهيرتفوردشايرتنقسم.المحليةالحكومة

تشستنتوتضمبروكسبورنهىالأقاليموهذه،إدارية

همستدوهملبيركهامستدوتضموداكورم،وهوديسدون

ستورتفوردبيشوبزوتضمالشرقيةوهيرتفوردشايروترنغ،

باروبوترزبوشىوتضموهيرتسميرووير.وهيرتفورد

وهتشنبولدوكوتضمالشماليةوهيرتفوردشاير،ورادلت

موجزةحقائق

.هيرتفورد:ريالإدالمركزا

تشسنت،ألبانز،سانهمستد،همل،ستيمنيجواتفورد:ا!لدنأكبر

سيتي.جاردنوولوين

.2كمأ/356:المساحة

نسمة.0،5.115:السكان

الخص،،الفواكهالزهور،الحيار،الشعير،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

السكر،لنحرالسبانح،،البطاطس،الشوفانالفطر،الألباد،

،الطائرات:والتصنيعالصنا!كة.القمح،اللفت،الطماطم

منتجات،الأطعمة،الحاسوبأجهزةالملاس،،الكيميائيات

علمية،معدات،أدوية،ورق،وأدواتآلات،خفيفةصناعات

.الحوارب
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ويضم،للشعبمفتوحهاتميلدومنرل!هـتموردشاير.!ىالحميلةالقديمةالدورهدهمرالكتيريوحد.القديمالطرارسجميلصرلهاتفيلدمنزل

لى.الأ.اإليزاليتالملكةترتديهاكاتملابسمحتوياته!ت

هاربندن،ويضمألبانزسانوإقليم،ورويستونوليتشورث

وود،شورليويضمريفرزثريإقليمثمستيفنيج،وإقليم

هاتفيلد.ولوينإقليمثمواتفورد،وإقليم،وركمانزورث

،الجديدةالمدنمنعدداهيرتفوردشايرمقاطعةتضم

وولوينستيفنيجهمستدوهملهاتفيلدهيالمدنوهذه

أواخرفيالمدنلهذهالتخطجطقسموقد،سيتىجاردن

جذببهدفالميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينيات

للشرطة،قوتانوللمقاطعة.لندنمنوالصناعاتالسكان

جاردنولوينمدينةفيومقرهاهيرتفوردشايرشرطةقوة

منالأكبرالجزءأمنعنالمسؤولةالقوةوهى،سيتي

وتعقد.الجنوبفيفتعملالأخرىالقوةأما.المقاطعة

ألبانز.سانمدينةفىجلساتهاالتاجمحكمة

الاقتصاد

الصناعاتمنعريضةتشكيلةالمقاطعةفي.التصنيع

،الأخيرةالسنواتفيغالبيتهاالجديدةالمدناجتذبتانتي

صناعاتبهاوواتفوردألبانزوسانليتشورثفمدن

وستيفنئألبانزوسانهاتفيلدمدنأما،مهمةهندسية

صناعاتأماالفضاء.ومعداتالطائراتصناعاتففيها

وليتشورثهمعستدهملفيفتوجدوالطاعةالورق

جاردنوولوينواتفوردفيالغذائيةوالصناعاتوواتفورد،

أجزاءتنتجمصانعتوجدليتشورثمدينةوفي.مميتي

العلمية.والأجهزةالهبوطومظهلاتوالأجهزةالماكينات

سيتيجاردنوولوينويرفىفتوجدالأدويةاصناعاتأما

مراكزوليتشورثهمستدهملمدنوتعتبر.وهوديسدون

.الحاسوبأجهزةلصناعةهامة

أهلمنبالمائةثلاثةمنأقليعمل.الزراعة

محاصيلالمزارعتنتجالشمالففي.بالزراعةهيرتفوردشساير

الجذورومحاصيل،والشوفانالماشيةوعلفالشعير

شماليفيالمزارعينبعضويقوم.واللفتكالبطاطس

السكر.بنجربزراعةهيرتفوردشايروشرقي

كماالكريز،والتفاحمزارعهارندنمنطقةفيتوجد

وفىكوديكوتمنبقربكمبتونفيالتفاحمزارعتوجد

الفلاحونيزرعالمقاطعةشسرقيجنوبوفى.ريدبورن

البيوتفيوالطماطموالسبانخوالخعم!والزهورالخيار

المحمية.

بيشوبفىأيضاالشاسعةالخضراواتمزارعوتوجد

فيوتوجد.فاليوليواتفوردووويروهيرفوردستورتفورد

الألبانتوفرألبانمزارعأيضاهيرتفوردشايرمقاطعة

الهامةالزراعيةالمنتجاتبينومن.لندنلمنطقةالطازجة

البيوتفيوتنتجالأسود،والعنبوالجرجيرالفطرالأخرى

للبحوثالكبرىالمعاهدأيضاوبها)الصوبات(المحمية

الزراعيةللبحوثالتجريبيةروثامستيدمحطةمنهابمالزراعية

هاربندن.فيالواقعة

منالرئيسيةالطرقغالبيةتمتد.والاتصالاتالنقل

سريعانطريقانذلكفيبما،الشمالاتجاهفيلندن

"-مح!؟ءؤ
بربم-3؟3ول
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فيالغربإلىالشرقمنيمتدثالثطريقوهناكللسيارات

هيرتفوردشاير.مقاطعةمنالجنوبيالجزء

الرئيسيةالمدنمعظمالحديديةالسككخطوطتربط

تحملخطوطوهي،لندنبمدينةهيرتفوردشايرمقاطعةفي

03منمايقربالمقاطعةوفييوميا.لندنإلىالعاملين

أسبوعية.صحيفة

السطح

كمبردجشايرهيرتفوردشايريحد.وا!لساحةالموقع

منولندن،الشرقمنوأسكس،الشمالمنوبدفوردشاير

أطولوتبلغ،الغربيالجنوبمنوبكنجهامشاير،الجنوب

منمسافةوأطول،كم04الجنوبإلىالشمالمنمسافة

تقريبا.كم55الغربإلىالشرق

مرتفعاتفيطباشسيريةترسباتتوجد.السطحمعالم

تلالوفيهيرتفوردشايرشرقىشمالفيالشرقيةأنقليا

الصلصالويغطي،الغربيةهيرتفوردشمايرفيشيلترن

الشرقية.أنقليامرتفعاتفوقالطاشير

كم،6إلىعرضهيصلوادستيفنيج-هيتشنأخدود

سلسلةعنالشرقيةإنجلترامرتفعاتيفصلإقليموهو

السلسلةوترتفع.تشيلترنلتلالامتداداتعتبرطباشيرية

فوقتقعالمقاطعةأرباعثلاثةأنوالواقع،م442إلى

منالجنوبإلى.تشيلترنلتلالالجنوبيةالمنحدرات

الشرقيهيرتفوردشايرسهليقعالشرقيةأنجليامرتفعات

المناطقومنلي(،)واديفالىليحتىيمتدالذي

سانواديهيرتفوردشايرفيالأخرىالمهمةالطبيعية

شايرهيرتفوردفىالزيارةأماكن

فىريارتهايمكىالتيالمهمةالأماكنلبعضمختصروصف!يأتيفيما

ير.شاهيرتفورد

حورجبيتبهاويوجد،يكوتكودمنقريبة.لورانسسانتأيوت

طنين.للموامفتوحايتحوردنابر

قدىالعملوكالىفيرولاميومالروماليةالمدينةبقايابهايوجدألبانز.سان

باستخدام،الورمنديةالعصورفيألبانزسانكاتدرائيةفيبدأ

الرومالية.المدينةمنالطهوب

منزلوكانعشر.السادسالقرنإلىتاريحهيرجع.نبورثمنزل

.ليتونبولويرإدوارد

ويعرضعشر،السابعالقرنأوائل!يبنىجميلمنرلهاتفيلد.منزل

كانتالتيالملابستلكمثلالتاريحية،الأشياءمنالكثيرفيه

ملكةماريكتبتهاوخطابات،الأولىإليزاليثاطلكةتلبسها

الحدائق.فىالمعقدةالممراتمنشكةوهناكأسكتلمدا.

أحداتومسرح.رايلمنزلالأخرىوالبقاياالبوابةبها.هوديسدون

الثالي.شارلالملكلقتلهاولررايمؤامرة

تاريحهايرجعقلعةتتضمن.القديمةالمبانيمنالكثيربهاهيرتفورد.

نورمدية.قلعةمو!علىبنيتعشر،السادلرالقرنإلى

المنطقةهذهتصريفوروافدهكولننهرويتولىألبانز.

المنخفضة.

مدنعبرمنسابابدفوردشايرفيلينهريبدأالأنهار.

خارججنوباينعرجثموويرهيرفوردهاتفيلد،

ونهرنهر.التايمز،انظر:التايمز.نهرإلىليصلهيرتفوردشاير

غربفيبدأكولننهرأما.لينهرروافدمنواحدستورت

التايمز.إلىطريقهفيواتفوردبمدينةويمرهاتفيلد

تلالفوقالأمطارمنملم076حوالىيسقط.المناخ

فيصلشرقاالمنخفضةالمناطقفيأماسنوئا،تشيلترن

ومعظمتقريبا،ملم56.إلىالأمطارسقوطمتولحمط

تحدثحينماوذلكوالخريفالصيففيتسقطالأمطار

فيالحرأرةدرجةمعدليصلأحيانا.الرعديةالعواصف

معدلهايصلبينماتقريبا،م3إلىألبانزسانفىينايرشهر

تقريئا.م715إلىيوليوشوفى

كثيرةشواهدالمنطقةفيالرومانترك.تاريخيةنبذة

وشارعإيرمنشارعمثل،الطرقمدوافقد،حكمهمعلى

موقعقربفيرولاميوممدينةوأنشأواواتلنغ،وشارعإستين

الميلاديينوالعاشرالتاسعالقرنينوفي.الحاليةألبانزسان

ألحقم698عاموفي،المقاطعةمنأجزاءالدنماركيونهاجم

وقعتمعركةفيبالدنماركيينالهزيمةالأكبرألفريدجيش

الواقعةالمنطقةاحتلواالدنماركيينلكنووير،هيرتفوردبين

جيوشالفاغوليمهزمأم660عاموفي.لينهرشرق

وهيرتفورد.بيركهيمستدفيقلاعاأقاموقد،السكسون

ومناوشاتمواقعهيرتفوردشايرمقاطعةشهدتلقد

الملكصش3ستيفنالملكجيوشحاربتفقد،عديدة

حربوأثناءهيرتفورد،علىللسيطرةبعدفيماجون

الجيوش!،أحدحصارتحتبيركهيمستدوقعتالبارونات

قادالذيالقسيسبولجونإعدامتمم1381عاموفي

ألبانزسانوشهدتألبانزسانمدينةفيالفلاحينثورة

-4551)منالوردتينحروبأثناءهامةمعاركوبارنيت

أم(.485

هيرتفوردشايرسكانعددكانام108عامفي

إلىببطءالسكانعددتزايداستمروقد،نسمة.00079

وبحلولوهكذا،العشرينالقرنفيالصناعاتأقيمتأن

نسمة،000.083إلىالسكانعددوصلأم619عام

أدتالمقاطعةحدودعلىطرأتالتيالتغيراتكانتوإن

فىنسمة000.45إلىفوصلالسكانعددانخفاضإلى

.أم659عام

هيرتفوردشايرمقاطعةفيولدواالذينالمشاهيربينمن

القرنفيالرابعأدريانالباباأصبحالذيبريكسبيرنيقولاس

تولىالذيالوحيدالإنجليزيوهو،الميلاديعشرالثاني
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توماسوالشاعربسمرهنريالسيرثم،البابويةمنصب

.رودسسيسلوالسياسيكامبيون

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

هنريالسيرسمر،الرابعأدريالى

تفوردوابارنت

حكومةذاتمقاطعةالشرقيةهيرتدوردشاير

سكانهاعددبانجلترا.هيرتفوردشاير،إقليمفيمحلية

مدنوبهاغنيةزراعيةمنطقةوالمقاطعة.نسمة002.411

والمدن.دائريةريفيةمنطقةتمثلوقرىساحرةتاريخية

وسوبريدجوهيرتفورد،ستوتفورد،بيشوبزهيالرئيسية

بيشوبزالمقاطعةمجلسموظفوويتخذووير،،ويرث

الزراعةهيالمهمةوالصناعات.لهممقرامشوتفورد

كثيرويسافر.الخفيفةالهندلمسيةوالصناعاتالجعةوصناعة

.لندنفيللعملالسكانمن

هيرتفوردلثاير.:أيضاانظر

ح!مذاتمقاطعةالشماليةهيرتموردشاير

سكانهاعدد،نجلترا.هيرتفوردشاير،فيمحلي

أ!دلوك،باالأسواقمدنتشملوهي.نس!ة1)00680

حدائقمدينةأفضلوتعد،وليتشورثورولستن،وهتشن،

وتنئ،الرئيسيالصناعىالمركزهيوهتشن.بريطانية

وهو،برايوريهتشنإنشاءتاريخويرجعالسلقمختلف

بنيبوورثويوجدأم،771عامإلى،الانتعليميمركز

تاريخي.منزل

فىتقعأستراليةأرضهيردجزيرة.!جريرةهيرد،

كم000.4لعدعلىوهيالهنديالمحيطجنوبىأقصى

حوالىالجزيرةطولويبلغ.فريمانتلبلدةغربجنوبمن

أرصادمحطةبدأتوقد.كم21حوالىوعرضهاكما43

عامحتىأم479عاممنذهناكالعملفيأ!شراليةجوية

.أم559

بريطانىسياسي(.ام039)دودجلاس!د،

يشغلوكان.ام989عامفيبريطانياخارجيةوزيرأصبح

ووزيرا،أمء89عاممنذالداخليةوزيرمنصبذلكقبل

عملولقد.أم849عامفيالشماليةإيرلندافيللخارجية

عاممنالفترةفىالخارجيةوزارةفىللدولةوزيراأيضا

منالداخليةوزارةوفي،أم839عامإلىأم979

كليتيفيلعليمهتلقىوقد.أم849عامإلىأم839

الدبلوماسيالسلكفيعملكما.وكمبردجإيتون

انتخبوقد.السياسيةالعمليةحياتهيبدأأنقبلالبريطانى

.أم749عامفيالبرلمانفيعضواأيضما

علمعلماءمن(.-أم19)4تورهيردال،

شهرتهذاعتنرويجيومؤلف)الأنثروبولوجيا(،الإنسان

البلزاخشبمنطوففيأبحرعندماأم479سنة

شمرقىتواموتوجزرإلىبيرومنتيكي-كونيسمى

بولينيزيا.

ن!لمجهيثبتلكيالرحلةالخمسةورفاقههوقطعوقد

جنوبمنالهنودأتاهاقديكونأنيمكنبولينيزياجزربأن

(!ر--!لأ-كونكتابهيحكىأمريكا.

-3؟ترس؟!بردلأوج؟ص!؟./وبر-3!هذهقصة(م91ء.)تيكي

!+/ش!ذ!في!ء-ء3!!+ءعاموفي.البحريةالرحلة

ءص-عس3+---+ب9أكو،-أكوكتبم5891

سكاى7ء-!إيستر.جزيرةعنكتاب

!-سافرأم079عاموفى

كا*!-3أبحارةامنسبعةومعههيرد

لايم-ش--صغ3"!:البرديقصبمنقاربفى

من.2رخموروكوسماه

هيردالتور.سباربادإلىمراكش

القدماءالمصريينأنعلىبرهنتقدالرحلةهذهأنوصرح

الجديد.العالمإلىمشابهةقواربفييبحرواأنأمكنهم

بالنرولقلارفيكفيهيردالولد

.لطوفا:أيضاان!

-)1863راندولفوليم،هيرست

وصحفامجلاتأصدر،أمريكيناشرام(.519

علىتعتمدصحفيةأشكالبتطويرقاموقد،مختلفة

بالعحالمحةيصفونهاالنقادجعلماوهوالإثارة

والتحقفرانسيسكو،سانفىهيرستولدالصفراء.

الكلية،منطردهتم1885عاموفيهارفارد.بجامعة

ذلكبعد،أساتذتهأحدفيهاوأوقعدبرهادعابةبسبب

درانسيسكوسانجريدةلتحريررئيساأبوهعينه

ناجحةصحفيةمنشأةهيرستمنهاجعلوقدإجزامنر،

بشراءقام5918عاموفيمجزيا.مادياومشروعا

حاميةمنافسةفىدخلوقدجورنالالنيويوركجريدة

وظفرورلد،المسماةبوديتزرجوزيفغريمهجريدةضد

عامأوجهابلغتالتىالمعركةوهىالتوزيعبسوق

الأسبانية.-الأمريكيةالحربخلالأم898

وملحقالملونةالهزليةالرسوممجالفيهيرستبرع

اللاذعة.والمقالاتالصارخةوالمانشتاتالإحاد

الأمريكيالنوابمجلسفينيويوركهيرممتومثل

مأ409عاموفى.أم709عامإلى3091منالفترةفي

للولاياترئيسالترشيحه،الديمقراطيينتأييدنيلإلىسعى

سعيه.خابولكنالمتحدة
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البريطانيين.الفلكعلماءمنلثلاثةأمحائلةااسمهيرشيل

النظامأم(.282-1)738هيرشيلوليمالسير

اكتشفأم،781سنةفي.النجومفلكلعلمالحالى

منذاكتشافهيتمكوكبأولوهوأورانوس!،كوكب

فييدورأورانوسأناكتشفوقد.التاريخماقبلعصور

فىأورانوسيدور.الكواكبمعظمبعكصعكسياتجاه

هوفقطالزهرةوكوكب.الساعةعقاربحركةاتجاه

كذلك.عكسيبضكليدورالذيالاخرالكوكب

كمازحل،لكوكبالتابعةالأقمارمناثإناكتشف

علىيأخذفلكيأولوهوالحمراء.تحتالأشمعةاكتشف

الآراءفيواشتركالسماويةللأجرامشاملةمراجعةعاتقه

فيهيرشيلولدوقد.النجميالنظامتركيبعنالرائدة

.أم7ء7عامإنجلتراإلىسافرثمبألمانياهانوفر

أم(.848-0175)هيرشيللوكريتياكارولين

)المذنباتمذنباتكتشفامرأةأولوهى،وليمالسيرأخت

خمسةالأقلعلىأكتشفتوقد(.للكواكبتوابع

انظر:.نجميةومجموعاتسدمعدةوكذلك،مذنبات

ثمبألمانياهانوفرفىهيرشيلولدت.السديميةالغمامة

الفلك.علمعلىدربهاحيثإنجلترافيبأخيهالحقت

-971)2هيرشيلوليمفريدريكجونالسير

بأن-اكتشافهأدىوقد،وليمالسيرابنام(.871

الفضة-أملاحتذيبالصوديوم)هيبوسلفات(تيوسلفات

الضوئي.التصويرفيمحسنتثبيتعاملتقديمإلى

فيتقع،محليةحكومةذاتومقاطعة،مدينةهير!ورد

ء632.4سكانهاعدد.إنجلترافيووستر،وهرفوردإقليم

مبنية،كاتدرائيةوبهاواينهرعلىتطلوهي.نسمة

وبالكاتدرائية.النورمنديالنظامعلىأساساومزخرفة

القرونمنللعالموخريطة،منقوشةكنسيةمقاعد

الثانيالقرنمنالمصنوعصعتيفن،الملكوكرسي،الوسطى

قاعةعلىيحتويالذيالأسقفقصريوجدكذلكعشر.

.الميلاديعشرالثانيالقرنفيمبنيوهو،خشبية

ووستر.وهردورد:أيضاانظر

.لأبقارا:نظرا.ربقاأ،هير!ورد

فيمحديةإدارةمنطقةالجنوبيةهدردوردشاير

002.15سكانهاعددبإنجلترأ.ووستروهرفوردإقليمى

وايتشرتش.،أونوايوروس،بردوارداينمدنهامن.نسمة

الجميل.واينهريتخللهاريفيةمنطقةشايروهيرفورد

المحليونالمزارعونوينتجفيها.الصناعاتأهموالسياحة

الشعير.

ووستر.وهرفوردأيضا:أنظر

جزر.،للقناا:نظرا0هيرم

.(اعلخد)احرلساا:نظرا0يليددأ،نماهير

مكتشف.(م2971-5471)صمويل،نهير

برحلةيقومأبيضشخصأوليعد،إنجليزيفراءوتاجر

حيثالشماليالمتجمدالمحيطإلىهدسونخليجمنبرية

سليفبحيرةإلىوصلكماأم،771يوليوفيوصله

فىهدسونشمركةلصالحتجاريةمحطاتوأنشأ،الكبرى

عامفيلندنإلىعودتهقبلومانيتوباساسكاتشوان

.أم786

)لبذةالتوربين(بمالقديمةاليولاد)لمج!دالاختراعانظر:ووو.

(.تاريخية)نبدةالبخاريالمحرك(بمتاريخية

كانت.أسطوريانإغريقيانحبيبانليالدروهيرو

فيمميستوس،فىأفروديقالإغريقيةللإلاهةكاهنةهيرو،

عبرأبيدوسفييعيشكانفقدلياندر،أماثريس.

تشعلهيروكانتليلةوكل.الدردنيلأو،هليسبونت

ليلةوفىلزيارتها.الماءعبرلياندرويسبحبرجها،فيالضوء

بحبيبهااليأسفأحاطهيرو،ضوءالرياحأطفأت،عاصفة

طافياجسمههيرورأتالفجر،وفي.وغرقجانبكلمن

بنفسهاألقت،والحزنالأسىمنغمرةوفيبرجها.تحت

وغرقت.البحر،في

القرنخلالفلسطينتحكمكانتعائلةاسمهيرود

المسيح،ميلادبعدالأولىعامالمائةوحتىالميلادقبلالثاني

الرومانية.الإمبراطوريةمنجزءافلسطينكانقعندما

كلحكمتقريبا(..مق4.م-ق)73الكبير.هيرود

حكمهوطوال.وفاتهوحتى.م،ق37عاممنذفلسطين

شخصأيويقتلقيادتهمعار!يضدالمؤامراتيدبركان

منثلاثةقتلهمالذينبينومن،عرشهيهددأنهفييشك

قساوةتمثلتوقد.العائلةأفرادمناخرونوكثيرونأبنائه

وحولها.لح!ابيتفيالرضعالصبيانذبحقصةفىقلبه

عيسى.الطفللقتللهمحاولةفيبموتهمهيرودأمروقد

.السلامعليهعيسىانظر:

ففيفلعسطينفيللبناءوالمحببرنامجهيرودبدأ

ثمالقلعةبناءوأعادوقصرامسرحابنى(،)القدسرشليمأر

مسادا.فيهابماالأخرىالقلاعمنالكثيربناءإعادةفىبدأ

قيصرية.البحريالميناءأنشأذلكإلىوبالإضافة

منثلاثةبعدهمنالمملكةورثهيرود،وفاةوبعد

عندمام،6مشةحتىأرشيلوسهيرودحكمفقد،أبنائه

فيليبهيرودحكمثمء.السيلحكمهالعرشعناقصى
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عامفيوفاتهحتىفلسطينمنالشرقيالشماليالجزء

وبيريا.)طبرية(الجليلورثفقدأنتيباسهيرودأما.م34

الكبير،هيرودابنم(،04؟).أنتيباسهيرود

مشةالح!صمعناقصيحتىوبيرياالجليلحكمالذي

سعلطتهعلىالحفاظإلىأنتيباسعمدوالدهومث!!.م93

منالتخلصطريقعنوكذلك،والإرهاببالتهديد

قدأصسلاماعليهليحيىالشعبيةالحركةوكانت.أعدائه

القبضإلىأنتيباسعمدلذلك،حكمهاستقرارهددت

.السلامعليهيحيىان!:.درأسهوالإطاحةيحيىعلى

عسدما،السلامعليهعيسىلقماأنتيباسخططكذلك

أيضا.لهتهديدمصدرعيسىأتباعأصبح

حفيدم(.44-.مق01)الأولأجريباهيرود

سنةفلسلإتمنالشرقيالشماليحكمبدأالكبير،هيرود

التيالأقاليموهيوبيريا،الجليلتسلمم93!شةفي.م37

الأولأجريباقاموقد،أنتيباسهيرودحوزةفيكانت

فىروماعلىإمبراطورايصبحلكيكلوديوسبمساعدة

إلىكلوديوسعمدذلكعلىلهوكمكافأة.م41سنة

هيرود.مم!صةإلىالأراضيمنمزيدإضافة

أتباعهمحبةلاكتسابيسعىالأولأجريباوكان

فيالمسيحيةالطائفةاضطههدلذلكونتيجةاليهود،

فييقفإنسانبأييطيحقاسياحاكماوكان.أورشليم

وجهه.

هيرودابنأم(.00)27الثانيأجريباهيرود

صغيرةرقعةوهيتشاليسعلىأصئملكا،الأوأ!أجريبا

سنةوفى،م05عام،بلبنانالآنتعرفالتيالأرضمن

الرومانإمبراطورمنوبيرياالجليلأجريباتسلمم65

معمع،فيستوسالرومانيالحاكمطلبعلىوبناء.نيرون

ضدنفمسهعنيدافعوهوبولسحديثالثانىأجريبا

اليهود.قادةبهارماهالتىالاتهامات

روما،ضداليهودثورةيمنعأنالثانيأجريباوحاول

عمد،م66عامفيالحرباندلعتوعندما.فشلولكنه

.قوةبكلالرومانمساندةإلى

إغريقيمؤرخأول.م(.ق524-84)4هيرودوت

عاش!الذيالوقتحتىالعالمتاريخكتابةعاتقهعلىأحذ

التاريضى.أباسيشرونالرومانيالخطيبعليهأطلق.فيه

نشأةعنكتبهاانتيالتسعةلكتبههيرودوتاشتهر

مابينالفترةفيلليونانالفرسوغزو،الفارسيةالإمبراطورية

ضدللإغرلقأجطولياوالقتال،.مق48.و094عامي

كتبوقد.للإغرلقالنهائيالانتصارحتىالغزاة

منالكثيرضمنهفقد،شميقةبطريقةالتاريخدوتهيرو

هذهلأنبها؟يؤمننفسههويكنلمالتيالقصص

البسيطأسلوبهجعلوقد،متعةأكثروصفهتجعلالقصص

.الانوحتىأيامهمنذممتعةكتبه

،الصغرىآسيافيهاليكارناسوسفيهيرودوتولد

إلىاليونانمنواسعبشكلشبابهريعانفيوهوسافروقد

يذهبمكانكلوفى.الشماليةوإفريقياالأوسطالشرق

وتعلم،الشعوبوأديانوعاداتسلوكيدرسكانإليه

والأشياء،الشعوبهذهتاريخعنيتعلمأنيم!شماكل

التاريخية.مادتهشكلترحلاتهفيهيرودوتتعلمهاالتي

بثلاثذلكوبعدأثينا،زار.م،ق474سنةنحوففي

فيبيركليمل!أسسهاالتيتوريمستعمرةفيأقامسنوات

،هيرودوتحياةباقيعنشىءيعرفلاو.إيطالياجنوبى

.ثوريفيودفنتوفيإنهيقالول!ش

منيابانيرمامأم(.858-)7917هيروشيج

مصممىوأحد،الفنيالإبداعقمةإلىوصلالأولالطراز

وهىأوهالثيجسرعلىالمطررذاذتسحىلهيروشيجملونةلوحة

.الياباىللري!طبيعيةمناطرإسداعفيالفسالىهداموهمةعنتعبر

لمحيصعيرةلمتمريةمماذحإدماحفىهيروشيجقدرةتجلتكذلك

ا!اقعية.اقكويناته
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المرتبةفىالنقادمنكثيرويضعه.الملونةاليابانيةالمناظر

اليابانفنانيوسمطهوكوسايبعدالأهميةحيثمنالثانية

.الميلاديعشرالتاسعالقرنفي

اكماسةالفرشاةفنانلقبلوحاتهأ!وقد

خطوطفىواسعةطبيعيةمناظرعرضعلىقدرتهبفضل

فىالملونةمعلوحاتهفيالبيضاءالمساحاتوتتساوى.قليلة

والبحر،الفسيحةالثلجحقولإظهارحيثمنالأهمية

وتنا!مباتهالدقيقةاللونيةتناسقاتهأثرتولقدوالسماء.

ويسلر.جيمسالرسامأعمالفيالمتميزة

تلاميذهوقلد،الحاليةطوكيوإيدو،فيهيروشيجولد

مجموعاتوأضعهر.توقيعهاستخدمواماوكثيرا،أعماله

الثلاثالسريعتكيدوطريقمحطاتهيرسوماته

.لخمسونوا

ذريةقنبلةأولعليهاسقطتيابانيةمدينةهيروشيما

921/440/1سكانهاعدد.الحروبفياستخدمت

الأنهارأحددلتاكونتهاالتيالجزرفوقالمدينةوتقع

الغربية.هنشوفيالمغلقللبحرالشماليالساحلعلى

ولكنهاللصيد،قريةأمرهاأولفىهيروشيماكانت

،أم868وأم006عاميبينهائلاتطوراتطورت

السابعالقرنأواخرفيوأصبحتأسانولألصرةمعقلا

!!ث!8!---!م-

تستحدمذريةقنبلةأوللضحاياتذكارهيروشيمافىالسلامميدان

تعلوهالذيالإقليميةالصاعيةالتنميةدارحطامويتوسطه،الحربفي

الا!حار.مركزإلىيشيروهوقبة،

حيثاليابانيةالمدنأكبرمنواحدةالميلاديعشر

وميناءتجاريا،ومركزالها،مقراالمحليةالحكومةاتخذتها

القرنأواخرفيوكثافةرخاءوزأدت،الداخليةللملاحة

نموهابفضلالميلاديينالعشرينالقرنومطلععشرالتالحمع

الصناعي.

عسكريامركزاالثانيةالعالميةالحربقيامعندوكانت

السادسفيوبالتحديد،الثانيةالعالميةالحربوخلالهاما.

أمريكيةعسكريةطائرةألقتام459عامأغسطسمن

ذلكبعدالأمريكيونألقىثم،المدينةوممطعلىذريةقنبلة

واستسلمت.نجازاكيمدينةعلىثانيةذريةقنبلةأيامبثلاثة

.أم459عامسبتمبرمنالثانيفيالحلفاءلقواتاليابان

المدينة،من2كمأ3الأولىالذريةالقنبلةدمرتوقد

ومات.شخصألفومائةسبعينمابينضحيتهاوراح

.النوويالإشعاعآثارمنبعدفيماالمزيد

صناعاتبهاوقامت،الحرببعدهيروشيمابناءوأعيد

واستعادت،السفنوبناء،والمعدات،للسياراترئيسية

.الحربقبللهاكانتالتىالسكانيةوكثافتهاأهميتها

انفجرتحيث،للسلامالتذكاريالميدانبهاأقيموقد

ضحاياها.ذكرىفيعام،كلهناكاجتماعويقام،القنبلة

رمزافظلتترميمدونالذريةالقنبلةقبةأطلالتركت

.السلاملحركة

التيالكتابةأشكالمنشكلالهيروغليفدلآ

وأصوأتاأفكارالتمثلالتصويريةالرموزفيهاتستخدم

الكتابةعلىالأغلبالأعمفيالهيروغليفيةوتدل.معينة

أيضااستخدمتقدذلكومع.القديمةمصرفيالمستخدمة

،أخرىقديمةحضاراتفيبالصمورالكتابةمنأشكال

الانيعرففيماعاشواالذينالحيثيينقبلمنوبالذات

أمريكافيعاشتالتيالهنديةوالأزتكالماياوقبائلبتركيا،

الوسطى.

لمدةالهيروغليفيةالكتابةالقدماءالمصريونالمشخدم

الكتابةتلكاستخدمواوقد.عام.0003علىتزيد

والنصبالمعابدعلىالدينيةالنقوشفىرئيسيةبدرجة

الشخصمياتوأفعالكلماتولتسجيلالحجريةالتذكارية

يسمونالقدماءالمصريون،كانالحقيقةوفي.الملكيةوالأسر

وأتكتبالنقوشوكانت،الإلهكلماتكتابتهمأحيانا

بالناسخين.يدعونعالتدريبذويرجالقبلمنتنحت

المصريوناستبدل،الميلاديالثالثالقرنانقضاءوبعد

مافقدتسرعانولكنأبسطألفباءالهيروغليفيةبالكتابة

لغزأالهيروغليفيةالكتابةمعنىوبقيالرموزبهذهالمعرفة

تمكنعندماالميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلحتىمبهما

رموزها.فكمنالباحثون
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القدماءالمصريوناقتبر.الهيروغليفيةالكتابةتطور

قامتالذينالسومريينمنأ!يروغليفيةاالكتابةفكرة

..مق0003عامحواليالنهرينمابينبلادفيحضارتهم

007حواليالأمرآخرفيالهيروغليفيةال!ضالةوضمت

يعتبراناللذينوالوضوحالأناقةخاصيةالرموزولتلكرمز.

أغديم.االمصريللفننموذجا

التصويرية()ال!صابةحرفياتمثيلاالرموزهذهوكانت

التعبيرفيالمصريونرغبإذا،المثال!مبيلفعلىللأفكار؟

.امرأةصورةبرسمقامواامرأةفكرةعن

المحدداتعلىالمصريةالهيروغليفيةالكتابةاشتملت

رمزإليهاينتميالتيالأشياءأصنافعلىتدأ!وهي

المحدداتعلىالأمثلةومن.بجانبهامكتوبهيروغليفي

ساعدتوقد.معيننهرأوبحيرةاسمبعديوضعللماءرمز

الكتابةمعنىتوضئوتأكيدعلىالمحدداتتلك

الهيروغليفية.

اليسارإلىاليمينمنالهيروغليفيةأصصوصابعضتقرأ

الحرفونوعلاتجاهوفقااليم!تإلىاليسارمنودعضها

تقرأأعمدةبشك!!أيضاالنساخونكتبوقد.الهيروغليفي

الكتابةأنإلىالإشارةتجدر.أسف!إلىأعلىمن

وفي.والزخرفةالتزي!!لغرضاسستخدمتالهيروغليفية

تغطىأورائعةبألوادتطلىالرموزكانت،الأحيانبعض

بالذهب.

!

!11

التيجانسيدتصىاليم!!إليالرمور

سيدبمعىسلةشكليالاعلىشالرمر

التلاتةالحطوطأماا!سلةاتحتتاحويوحد

الحمع.صيعةلتمتلالتاحلسار

اسمعلىيشتملإطاراليميرعلىالهـصم

الإطاروهدا،التالترمسي!المرعود

اسمعلىيحتويليضىشكلعلى

رمسيس،هىالكتالةوترحمة.الحاكم

إلهتمثلاععلياوالدائرة.هليوبولسحاكم

إلىالدائرةتحتويوحدرعالش!ص

لس.هليو!مديةإلىيرمرعموداليسار

ثعالىتلاتةلحلودرمرالوسط!يويوحد

إلىالراعيعصاأما.سومالحر!يرتمئل

البا!ومرلاحا،الحاكمتمتلفإدهااليمير

.سالحرل!شكلسصوراكثلادتحت

الفرعوليالملكابنقبرداحلاليم!تإلىالمصريةالهيروغليفيةالكتابة

الملكفيهاونرىالميلاد.قبلعشراضاليااءسدادىالالتر!سيس

أعلىإلىالتوضيحيالرسمأما.إيزيساطصى!يةالإا،ححةامعاغرعولىا

رمسيس.رأسمنلالقربالممقوشهالهير:عليفيةال!ضابه!ممسر

الحاجةنشأتشيوعاأكثرالكتابةأصبحتعندما

عليهاالكتابةسهولةحيثمنالحجرمنأفضللمادة

ورقالمصريوناخترعالغرضولهذاونقلها،وحفظها

،البردينباتمنتصنعبالورقشبيهةمادةوهوالبردي

مصنوعةبأقلامالبرديورقعلىيكتبونالنساخونكان

رؤوسذاتأقلامهناككانتكماحاد،قصبمن

وقدحبرا.بالماءالخلوطالسخامواستخدم،معدنية

الصوق!الهروغليفيةالكتابةأيضاالمصريوناستحدث

منالنوعهذاوفيالفونوغرامات.أيضاتسمىالتي

هوكمااللغةلأصواتتمثيلانجدالهيروغليفيةالكتابة

الرموزفبعض.الحديثةالألفباءحروففىالحال

مثلالآخروبعضهاواحداصوتامثلتالهيروغليفية

تلكأنغير،مقاطعشكلتأكثرأوصوتينمنمجموعة

نإحيثفقط،الصوامتتمثلكانتالصوتيةالرموز

الباحثونبقىالسببولهذا.الصوائتيكتبوالماالمصريين

ثم.القديمةالمصريةاللغةنطقكيفيةمنمتأكدينغير

تدعىمبسطةمنسابةمتصلةكتابةالمصريوناستحدث

ورقعلىالسريعةللكتابةملائمةالكهنوتيةبالكتابة

الكتابةتشبهالكهنوتيةالكتابةوكانت.البردي

العاديةالكتابةفيهنجدالذينفسهبالقدرالهيروغليفية

الكتابةالنعساخوناستخدم.للطباعةمشابهةالحديثة

الدينية.وغيرالدينيةللأغراضالكهنوتية
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الهيروغليفيةالكتابةأشكالمنمبسطشكلالكهنوتيةالكتابة

قبلعشرالثانىالقرنإلىيعودالدي،أعلاهالنصيمتل،المصرية

بشأنالعدالةملتمسادائنرفعهاقضائيةدعوىمنحزءاالميلاد،

بالدين.اللإيفاء

استحدث،.مق007عامحوالى،لاحقةفترةوفي

ادكتابةفيوأسرعأبسطوهيالديموطيةالكتابةالمصريون

الكتابةالمصريينغالبيةواستخدم.الكهنوتيةالكتابةمن

المراسلةلأغراضالنساخونأيضااستعملهاكما،الديموطية

.السجلاتوحفظ

المصريوناستبدل.الهيروغليفيةالكتابةرموزفك

بعدمحددغيروقتفيصوتيةألفباءالهيروغليفيةبالكتابة

الحروفمعنىأصبحماوسرعان.الميلاديالثالثالقرن

الحروفبأنيعتقدونالناسوبدأمنسيا.الهيروغليفية

سحرياشفويانظاماالأمروا!فيمثلتالهيروغليفية

المصريين.لكهنةمقدسأ

ا!شحدث.صوتيةمقاطعأوكلماتتمثلكانتالحيثيةالهيروغليفية

قوةكانواعدما..مأق005عامحوالىالكتابىنظامهمالحيتيود

.مؤثرة

325الهيروغليفية

الهيروغليفية،الكتابةأشكالمنشكلاكانتالديموطيةالكتابة

والمثالتقريبا،.مق007عامبعدالمصريينغالبيةيستخدمهاوكاد

365عامحوألىكتبزواحعقدمنجزءهوأعلاهالمو!

فيالفرنسيينالضباطأحداكتشف،أم997عامفى

نهرمصبمنبالقربحجريالوحاالأولنابليونجيش

الذيالحجرياللوحهذااحتوىوقدبمصر.رشيدفيالنيل

:خطوطبثلاثةمكتوبنقشعلىرشدبحجرسمي

،المصريالديموطيوالخط،المصريالهيروغليفيالخط

عرفالحجر،فىالإغريقيالجزءوبقراءة.الإغريقيوالخط

عامفىصادرمرسومعلىاحتوىالنصبأنالباحثون

الخامص!.بطليموسللملكتشريفا.مأق69

طرقباستخدامالمصريةالكتابةترجمةالباحثونحاول

في.الحديثالعصرفىالمستخدمةبالشفرةللكتابةمشابهة

وباحثطبيبوهو،يونجتوماساكتشف،أم481

أفكاراتمثلمصورةحروفمنعموماتتألصكالتالماياهيروغليفية

فىالححرعلىالهيروغليفيةالحروفالماياشعبدقشوأدتحياء.

.م009إلىم003عامحواليمنالوسووأمريكاالمكسيك
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إشاراتهيالهيروغليفيةالحروفبعضأنإنجليزي

غليفيةالهيررالحروفأنأيضاالباحثونعرفكما.صوتية

أشعخاصأسماءتمثلبيضيةحلقةفيمحصورةتكون

جانالفرنسيأمحالماحققأم،822عاموفي.معينين

الكتابةرموزلفكمفاجئاإنجازاضعامبليونفرانسوا

أسماءوتكرارلمو!فبدرا!شهرشسيد،حجرفيالهيروغليفية

نفسوتمييزمعرفةمنتم!شالإغريقيالنصفيالأعلام

ساعدت،ذأ!كإلىبالإضافة.المصريالنصفيالأسماء

علىحديتة،مصريةلعةوهى،بالقبطيةشعامبليونمعرفة

أعديمةاالمصريةالكلماتمنكثيرعلىالتعرفمنتمكجنه

فكالأمرآخروفي.أضصامنالهيروغليفيأغسمافي

كاملا.النصرموزشعامبليون

والمعاجمالقواعدكتبتمحنالحاضر،الوقتوفي

نإويسر.بسهولةالهيروغليفيةالكتابةقراءةمنالباحثين

كانالقديمبالتارلإلمصريالمتعلقةالمعارفعلىالحصول

ة2قرامنالباحثونيتمكنلملوتقريباسيصئمستحيلا

الهيروغليفية.ال!صالة

الأمثلةأقدمتعود.أخرىهيروغليفيةكتابات

نحوإضالوسطىأمري!صافيالماياهيروغليفيةعلى

م.003عام

رموزمنأساساتتألفالكتابةهذهحروفوكانت

يعتقدونالباحثينبعضأنإلاللأفكار،حرفياتمثيلاتعتبر

فكالانحتىيتمولم.أصواتاتمثلالإشاراتمنعدداأن

النصوصوتتناولالمايا.هيروغليفيةحروفمعظمارموز

بالدينتتعلقأمورارموزهافكمنأساحثوناتمكنالتي

الهيروغليفيةالحروفكانت.الوقتوتسجيلوالفلك

صوتية.قيمأيضاوأ!اأفكاراتمثلصورمنتتألفالأزتكية

وأصوتلتكوينمتعددةأشياءرموزالأرتكيةدمحتلقد

وتشبه.بصورةتمثيلهايتمأصممجردةف!صةأولشيءاسم

عن)ال!ضابةفيهاتستخدماشتيالحديثةالكتابةالرموزللك

منها(بمقطعأوبهاالمرءيذكربرسماعبارةأوكلمة

عامنحوهيروغليفياكتابةنظامأيضاالحيثيونواستحدث

لينماكلماتالحيثيةالرموزبعضمثلتوقد..مأث005

صوتية.مقاطعالأخرىالرموزمثلت

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

اظرة،الهيروغليميةال!ضالةعلىالأمتلةامنيريد

الحيتيولىالأعداداأ!كمةالأزتكا

شعص،يالماارشدححرالمزخرهـال!طار

اللألمساء

تولىيابانيحاكمأم(.989-1091)هيروهدئو

وفاته.حتىأم،126عاماليابانفيال!مبراطوريالحكم

إمبراطورباسميعرفوكانشووا،اسملعهدهاتخذوقد

.الشووا

عامفي!يروهيتوأصئ.الثانيةالعالميةالحربقبل

صارثميوشيهيتو،أبيهحكمظلفيللعهدولثاأم219

فيعهدهبدأوقد.أم629عامديسمبرفيإمبراطورا

التصويتحقكانحيث،أسديمقراطيةاالمشاعرغمرة

وبدأقصير،وقتمنذصدرقدأطرجالالعامالانتخابي

ديمقرأطيةدولةاليابانتصبحأنفيمتصاعداالاحتمال

فيخصوصا-السسكريةالأوساطاأنغير،وعالمية

انتقادازدادوقد.أقوىحارجيةسياسةتريد-منشوريا

الأزماتحلولبعداليابانفيشدةالسياسيةالأحزاب

فيالعسكريةالأحداثأدتماوسرعان.الاقتصادية

ارتدادإلىطوكيوفيوقعتالتيوالاغتيالات،الخارج

عشرينياتفيبدتالتيالميةوالعاالديمقراطيةالتوجهات

العشرين.القرد

القرنثلاثينياتنزعةشخصياهيتوهيررعارض

ميولهباخفاءنصحوهمستشاريهأنإلا،يةالعس!العشرين

إجراءعلىالمتوفةالعسكريةاكنزعةأصحابيقدملاحتى

ظلأنذلكعلىوترتب.الإمبراطوري1أخفاأاضدمباشر

إلىأدتالتىالقراراتعلىووافقصهمامتا،هيروهيتو

.اليابانانظر:.التانيةأ!الميةاالحرب

القرارفيلشخصيبدورهيروهيتوقام.الحرببعد

إلىنداءاتهوساعدت.أم459عامبالاستسلامالنهائي

سلاسةفياليابانعلىالسيطرةنقلفياليابانيالشعب

نأالوقتمنحيناالبعضظنوقد.الأمريكيالجيشإلى

أنأو،العرشعنللتنازلمضطرانفسهيجدقدهيروهيتو

كثيرينمحاكمةتمتوقد.حربمجرمبوصفهيحاكم

إلا،الحرببجرائمأدينواحيثالإمبراطورمستشاريمن

لذلك.يتعرض!ل!اهيروهيتوأن

عامينايرففيجديدا،منهجاهيروهيتوواتخذ

عليهخلعتالتىالقداسةدعاويك!!منتبرأ،أم469

وافقالذيأم،479عامدلمشورحولهوقد،مضىفيما

إلىمهيمنمميدمن،عليه

ووضح،للدولةرمز!جرد

نوابأيديفىالسلطة

هيروهيتووطاف.منتخبين

ملكابوصفهبلادهأنحاء

ح37-3.زارحيثديمقراطيا،

ء-7+خربتهاالتيالمناطق

+--عملياتوتفقد،الحرب

يرشفىء!7!قيىبعداليالانبناءإعادة

هيروهيتوبتصويروسمح،اهـب
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بهمسموحايكنلممسلكوهو،الإمبراطوريةالأسرة

لتعليمأمريكيا،خاصامعلماهيروهيتوواختار.قبلمن

العهد.وليأكيهيتوالأميرابنه

استمريابانياتقليداأكيهيتوحطم،ام959عاموفي

أسرةلأيةتنتميلاالشعبعامةمنفتاةتزوجعندماقرونا

نبيلة.يابانية

يابانيإمبراطورأول،أم719عامهيروهيتوأصبح

أوروبية،جولةفييوما18أمضىفقد،بلادهخارجيسافر

قامالخاصةحياتهوفي.أم759عامالمتحدةالولاياتوزار

المائية.الأحياءعلمفىبأبحاثهيروهيتو

مادةوهو،المورفينمنيصنعمخدرعقاراوووب

الألمالهيروينيزيل.الأفيونفيموجودةفعالةكيميائية

منأقوىلأنهولكن.المورفينمثلمثلهالنومعلىويبعث

نادرافهو،المورفينمنأكثرالإدمانعلىويبعث،المورفين

تمنعالحكوماتوبعض.الطيةللأغراضيستخدمما

منكثيراولكن،الهيروينوالحمتخداموأستيرأدصناعة

عدةلهوالهيروين.قانونيةغيربطريقةعليهيحصلونالناس

.وسماك،هورسمنهابهايشتهرأسماء

،الامشنشاقطريقعنالهيروينالمدمنونويستخدم

ويمثلالوريد.فيبالحقنأوالجلد،تحتبالحقنوكذلك

غيرلهمتبدوالتيالحياةمنالهروبللمدمنين،الهيروين

بالمرحالكاذبالشعورمنبنوعبتزويدهموذلك،محتملة

المتكرر،الاستخدامعنينجم،الوقتوبمرور.والارتياح

توقفمافإذاالعقار.علىوالاعتمادونفسيابدنياالاعتلال

هذاأعراضيقاسيفإنه،امشخدامهعنالهيروينمدمن

العضلاتوتقلصاتوالإسهالالبدنيةألالاممثلالتوقف

يومين،بعدقمتهاإلىالأعراضهذهحدةوتصل.والغثيان

.أيام01إلى7بعدبالتدريجتنقصثم،أيامثلاثةأو

الهيروين،تعاطيإلىفجأةيعودونالذينوالمدمنون

الجرعةلخطرأنفمسهميعرضوننفسها،السابقةبالمقادير

القاتلة.الزائدة

الهيروينعلىالحصولهو،للمدمنالرئيسيوالهدف

مثلجرائمفيالمدمإنمنالكثيريتورطوقدأكبر.بكمية

سبيلفي،الدعارةاحترافإلىيلجأونقدأو،السرقة

ولاالعقار.بهليشترواالمالمنكبيرةمبالغعلىالحصول

ولا،لتغذيتهماللازمالطعامالمدمنينمنالكتيريتناول

فيالمستخدمةالإبرةأنكما.الشخصيةبالنظافةيعتنون

معقمة.غيرتكونماغالباالعقار،

بمرضالإصابةعنهينجمأنيمكن،الإهمالوهذا

نأكما.الجلديةالأمراضأو،الرئويالالتهابأوالإيدز،

أسامعهالعقاقيرمدمناتأمهاتمنالمولودينالأطفال

ويجبالعقار.هذاعلىجوهريبشكليعتمدون،الأفيون

.الإدمانعنللإقلاعالعلاجتحتيوضعواأن

بعضوهناك.شخصيةمشاكللديهمالمدمنينومعظم

التأهيلوإعادة،العلاجتقدمالتي،المتطورةالبرامج

للمدمنين.

استعمالسوءبمالمورفين؟انحدراتإدمانأيضا:ان!

العقاقير.

منشاعرأم(.674-1951)روبرت،هيريك

التىالحببأشعاراشتهروقد،الغنائيينإنجلتراشمعراءأرق

الرقيقةبقصائدهوكذلك،الخيالعالمفيالمرأةفيهايناجي

احتفىوقد.الإنجليزيالريففىوالحياةالطبيعةعن

ذهاب:مثلقصائدهبعضفيالريفيةبمئالحياةهيريك

النرجسإلىبمكتابهمناقشةمايو؟أولاحتفالإلىكورينا

استغلال:العذارىإلىالمازحةقصيدتهوتتضمن.البري

فترةقضاءأه!يةحولتدوروالتي،الوقتمنكثير

اجمعواالمشهور:البيتتتضمن،وتعقللحكمةالشباب

تأثيرالغنائيهيريكشعرويعكعر.أمكنكمماالوردبراعم

بنالمسرحيوالمؤلفالإنجليزيوالشعرالرومانالشعراء

.جونمممون

كنيسةفيكاهناترلحميمهتموقد.لندنفىهيريكولد

الإقليمفيللأبرشيةراعياوخدم،أم623عامإنجلترا

مجموعةنشرتوقد(.ديفون)الانديفونشايرالريفي

هيسبريديسأسمتحتهيريكشعرمنواحدة

الديوانويتضمن.حياتهأثناءنشرتوقدأم(،46)8

النبيلة.الأرقامالمسمىالدينيضمعرهمنجزءا

عازفةأم(.659-)0918مايراالسيدةهيس،

منشهرتهااكتسبت،الموسيقيةالحفلاتفىإنجليزيةبيانو

الكلاسيكيين،والموسيقيينالمؤلفينلأعمالعزفهاخلال

.موزارت،وباخ،سكارلتيأمثال

قائدةالسادسجورجالملكعينهاام،419عامفي

فيلعزفهاتقديراالبريطانيةالإمبراطوريةجيشفىشرفية

المعرضفيتقامكانتالتي،اليوممنتصفحفلات

وقد.الثانيةالعالميةالحربفيالجويةالغاراتأثناءالوطني

عملكنتاناهيباخأعمالمنشائعةبيانومقطوعةعزفت

المرحةالرغبةجيسو،المقطوعةهذهوتسمى.471رقم

.للإنسان

وعندما.لندنشماليهامبستيدفيهيسمايراولدت

فيدرا!ميةمنحةعلىحصلتعاما،12عمرهابلغ

علىلهاظهورأولكان.للموسيقىالمدسةالاكاديمية

.ام709عاممنفردةكعازفةالمسرح
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بأعراضالشخصفيهيصابعصبيمرضالهيسدرب

وراءجسديسببوجودعدممنالرغمعلى،جسدية

منأولأبقراطالقديماليونانيالطبيبوكان.المرضهذا

شائعةالهيسترياأنلاحظإذ.الاضطرابهذاعلىتعرف

الرحم.مكانتغيرهوذلكسببأنوظنالنساء،بين

الالاممننوعأيمنبالهيسترياالمصمابيشكووقد

وأالشللاوالقلبمرضمنيشكوفقد،الجسدية

ضعفأوالتقيؤأوالمعدةالامأوالحنسيةالمشكلات

منكثيرمثلالهيسترياتبدوقدوعليه.الساقينأوالذراعين

حادةتصبحأوالشكوىتت!صرفقد.الجسديةالأمراض

بمرضالمريفمصابأنالطبيبمعهايظنقدلدرجة

هذهوفيمثلا.الدوديةالزائدةالتهابمثلجسدي

نأبعدإلاالهيسترياتشخيصلايتمقدفإنه،الحالات

المريض.أولىجسديمرضلايوجدأنهللجراحيتضح

المصابينوصفالأشخاصعلىعادةويطلق

وأالنفسيبالاضطرابالشعوريتملكهمعندمابالهيستريا

ونحن.مشاعرهمعلىالسيطرةيفقدونعندماأو،الهياج

وقد.هيستيريكف!بأليهيستيريبكاءتعبيرغالبانسمع

والاضطرابالمشاعرتفجربينعلاقةأيهناكلاتكون

ففىهيستريا.النفسانيونالأطباءيسميهالذيالنفسي

أشخاصلدىالتفجرهذامثليحدثالحالاتبعض

عقليةبأمراضمصابينلأناسيحدثقدأنهكما،عاديين

أولئكلدىتحدثوقدبلالهيستريا،غيرأخرى

فعلا.لالهيسترياالمصابينالأشخاص

مننوعباستخدامالهيسترياالنفسانيونويعالإلأطباء

العلاجشطلبوقد.السلوكيالعلاجأوالنفسيالعلاج

جنبإلىجنباالمغنطيسيوالتنويمالعقاقيراستخدامأيضا

غيرماتزالالهيسترياأممبابأنوالواقع.النفسيمإلعلاج

شائعالنفسيالاضطرابهذاأنالمؤكدمنولكن،معروفة

.الرجاللينمنهأكثرالنساءبين

الجزيرةمنالشرقيالساحلعلىمدينةهيستدجز

نسمة.748.57السكانعددنيوزيلندا.فيالش!الية

وتقع،هوكسخليجمنطقةفىهيرتونجاسهولوتمكللى

يربيحيثالبلاد،فيغنيةرعىمنطقةفىهيستنجز

لأعمالمركزانوهناك،الماشيةوبعضالخرافالمزارعون

فاكهةبسلةالمدينةوتعرف.المدينةحاربخالتجميد

وتصنيعلتعليبمصاؤئيوزيلسداأكبروبهانيوزيلندا،

منأكثرهيستنجزمنطقةفيويوجد.المجمدةالأغذية

مصنع.005

أرضعلى،أم864عاممرةلأولهيستنجزونشأت

السككإدخالبعدوتطورت.المستنقعاتمناسعتصلحت

وارنإلىنسبةالمدينةوسميتام،873فىالحديدية

بعدقائمةظلتولقدالهند.فيعامحاكمأولهيستنجز

وهزة،أم883عامحريقعطمتين،لكارثتينتعرضها

.ام319عامأرضية

ذاتومنطقةالبحرشاطىءعلىمنتجعهيستدجز

عدديبلغبإنجلترا،سسيكسإيعسطفيمحليةحكومة

الموأنئمنواحدةوتعتبر.نسمة001.78سكانها

كنيستانبهاوالمدينة.الخمسةاللوانئانظر:.الخمسة

القرنفيبنيتالمقدساتجميعأنالمحتملومنقديمتان

إلىكليمنتسانتتاريخويرجع،الميلاديعشرالخامس

لقلعةآثاروهناك.الميلاديالرائكلشرالقرنأواخر

ية.نورمند

التيهيستنجزمعركةأدتمعركلأ.هيستدجز،

يدعلىإنجلترافتحإلىأم660أكتوبر41فيوقعت

أهممنبأنهاالمؤرخونويصنفهانورمنديا،أمير،الفاغوليم

الأوروبى.الشاريخمجرىغيرتالتيالمعارك

،أم660عامفيلإنجلتراملكاجودوينهاروأسدأصبح

النورمنديوليملكن،ألاعترافكاهنإدليردموتبعد

وامشعدإنجلترا.بعرلقوعدهقدإدورد،،عمهابنبأنادعى

وليمجندحينفي،الهجومضدالساحللحمايةهارولد

النرويجملكلكنفرنسا،وشمالنورمنديامنالفرسان

الثانيهارولدوحرك.ادعاءهليؤكدإنجلتراشمالفجأةغزا

منقوأتهوهزمت،قسريةمسيرةعلىشمالاجيوشه

عنهارولدغيابوأثناء،النرويجيينالأنجلوسكسونيين

جيشهمعهناكإلىوليموصللإنجلتراالجنوبيالساحل

وج!المرهقةبقواتهجنوباهارولدوأسرع.مقاومةدون

عندالغازيةوليمقواتوقابل.امشطاعتهبقدرالرجالمن

علىهارولدوأوشكهيستنجز.مدينةقرب،سنليكتل

فى،أسابيعثلاثةغضونفيالثانيالكبيرنصرهتحقيق

قمةعلىرجالهوحصن.اليومطوالدامتالتيالمعركة

بدونبالانسحابالنورمنديونتظاهرذلكبعد.التل

الجيشأجنحةعلىالتيالإنجليزيةالميليشيافأغروا.نظام

النورمنديينفرسمانفاجأهمثم.لملاحقتهمالتلمنبالهبوط

ولكنهارولد.نورمنديسهموقتل،القتلفيهموأعملوا

الفتحلإكماليقاتلسنواتخمسمنأكثرامشمروليم

لحكمه.الأخيرةالمقاومةوإنهاء

سنوياتمنحجائزةهيسمانكأس.عأس،ن!

.المتحدةالولاياتلام!يجامعيقدمكرةللاعب

البرأمجومقدميالرياضيينالكتابمنمجموعةوتختار



932فونجورجهيفيسي،

تماونداونالرياضىالناديويقدم.بالكأسالفائزالرياضية

.هيسمانكأس،نيويوركفى

السنةفىوسميأم359عاممرةلأولومئالكأس

رائدأمريكيقدمكرةمدرب،هيسمانجونباسمالتالية

عامحتى،أم298عاممنذالكلياتمنالعديدفي

لقواعدثوريتطويرفيهيمسمانساعدوقد.أم279

طرحأنه،ذلكمثال.الأمريكيةالقدمكرةواستراتيجية

التمريرلجعلحملةوقادالوسطخطلاعبطريقةونفذ

قانونيا.للكرةالأمامي

وشاعرروائىأم(.629-)1877هيرمان،هيسه

.الأدبفيأم469عامنوبلجائزةعلىحصلألمانى

الألمانالرومانسيينبالكتابالحياةفينظرتهتأثرت

حولتدورقصصهوكانت،الهنديةبالفلسفةوكذللث

والصراع،الاليألمجتهـإلحضريفيللناسالروحيةالعزلة

علييعيشونالذينالناسومشاكل،والحسيةالعقلانيةبين

قصصهوكانت،والمتشردينالفنانينمثل،المجتمعهام!ق

والقدراتالإنسانيةالحسيةبينالتوفيقإلىالحنينعنتعبر

العقلية.

أم(؟19)5كتولبشهرةهيسهرواياتأكثرومن

ستيبنولفم(؟2291)سيدهارثام(،9191)باكر

وتدعىام()39موندوجولدنلرسيساسام(بم)279

ويطلق1(،)439لوديماجستير؟والحبالموتأيضا

حبهالشجيهيسهشعرعكس.الزجاجيالخرزلعبةعليها

الجياشةوعاطفتهالذأتىوعيهأشعارهوجسمت.للطيعة

بلاكفىكالوبمنطقةهيسهولد.رواياتهكبعضتماما

وتجنسأم،911عامسويسرافيواستقرفورست

.أم239عامالسوسريةبالجنسية

ئيفيزيا.(م6791-1091)فرلر،هيسيلبرج

طورفقد.الذريةالنظريةفيلإسهاماتهنظرامشهور،ألماني

منكلاأنعلىينصالذيالتاكد،عدممبدأهيسينبرج

يحدداأنلايمكنذريتحتجسيمتحركوكميةموقع

فينوبلجائزةعلىحصلوقد.نفسهالوقتفىبدقة

الفيزياءحقلصيغإحدىلإيجاده،ام329عامالفيزياء

الكم.ميكانيكاانظر:.الكمميكانيكاالمسمى

تردداتعلىالذرةبنيةعننظرياتههيسينبرجبنى

الدنماركيالفيزيائياقترحوقد.الذراتتعطهاالتيالضوء

نأيمكنالذرةفيالإلكتروناتأن،ام319عامبورنيلز

أيضابوربينكما.النواةحولفقطمعينةمداراتفيتدور

ترتيبفيتغيراتبسببضوءاتشعالذراتأن

العشرينالقرنمنالعشرينياتبدايةوفيإلكتروناتها.

لتطويرالذريالطيفدراساتهيسينبرجألممتخدم

ميكانيكاأشكالمنشكلوهى،المصفوفةميكانيكا

.الإلكترونلمداراترياضياوصفايقدم-الكم

.أم279عامفيالتأكدعدمهيسينبرجمبدأاكتشف

المستخدمةالطرقأفضللأننظراصحيحاالمبدأهذاويظل

الجسيم.تثيرالمتحركالجسيمتحركوكميةموقعقياسفى

من)جسيماتفوتوناتالفيزيائيونيبعثرانيمكنفمثلأ،

فيولكن.موضعهليشاهدوامتحركإلكترونمنالضوء(

وبالإضافة.الإلكترونإلىحركةكميةالفوتونينقلالتصادم

ونتيجة.مؤكدةغيرتكونالمنقولةالحركةكميةفإنذلكإلى

موقعمنكلمنبدقةالتحققالفيزيائيونيستطيعلا،لذلك

نفسه.الوقتفيالإلكترونحركةوكمية

جامعةفىودرسبألمانيا،فيرزبيرجفيهيسينبرجولد

ميونئ.

(بمالغرابعيش)أجزاءالغرابعيش،العفنانظر:الهيفا.

الفو(.)أجزاءالفطريات

فيزيائي.(م5291-0581)أوليفر،يدهيفيسا

العلياالجوطبقةوجوداكتشفإنجليزيرياضياتوعالم

طبقةحالياالطقةهذهتسمىالراديو.موجاتتعكسالتي

طوروقد.الأيونيالغلافانظر:هيفيسايد.-كينيلى

،ام873عاموفىأيضئا.للبرقرياضيةن!يةهيفيسايد

واحدسلكعبربرقيةإشاراتأربعإرساليمكنأنهأوضح

نفسه.الوقتفي

فيهيفيسايداستمر،بالصممإصابتهمنوبالرغم

ودرسالبرقأسلاكفىالتداخلمشكلةوحل.أبحاثه

لندنفيهيفيسايدولدالكهرباء.وشحنةالإلكترونات

بنفسه.نفسهوعلم

الأساطيرفيالحديدوطرقالنارإلههيديستوس

ويشبه.التعدينعمالونصيرالالهةحدادوكان.الرومانية

الأوجه.منالعديدفىفولكانالرومانإلههيفيستوس

أم(.669-)1885فونجورجهيفيسي،

فيأم439عامنوبلجائزةعلىحصلمجريكيميائي

عنالعلميلبحثهأساساالجائزةهذهاستلموقدالكيمياء.

الكيمائية.العملياتدراسةفيكواشفالنظائراستخدام

علىهيفيسىساعدذلكإلىوبالإضافةالنظير.انظر:

الزيركون.خامفىوجدهالذيالهفنيومعنصراكتشاف

فيماسافرولكنهالمجرفى،بودابعستفيهيفيسيولد

الفيزياءمعهدفيالعلميبحثهوواصل.الدنماركإلىبعد

كوبنهاجن.فىالنظرية
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اليونانية.الأساطيرافيأصسحرواالشعوذةإلاهةهيكاتي

.كانتأحثمعلةاحاملةالإلاهةبأنهاجيدامعروفةأصبحت

أذهانفيارتبم!التيالطرقمفارقعلىليلاتشرف

بالشر.اليونانيين

منأ!ديدافيأثرتنافعةقوةألهاعلىهيكاتيظهرت

ولاعبو،الأسماكاوصائدو،الفلاحونوكان.الحياةأوجه

أجلمنإليهايتقربونوالجنود،الدولةورجال،الرياضة

الصغارللأطفالراعيةكانتكما.الحفأوجلبالثراء

ابنةألهاعلىأحيانا،يصورونهاوكانواللنساء.ونصيرة

واكراعة.الأرضإلاهةديميتر

والداهاكانهيسويد،القديماليونانيلل!صاتبوطبقا

أجونانية.االألمماطيرافيالالهةائلأرمنوهما،الجبمابرةمن

هزمسنواتعشراسعتمرتمعركةهيسويدوصفوقد

.الجبابرة،زيوسقيادةتحت،الأوأيمباوإلاهاتآلهةفيها

بقوتها.بالاحتفاظالجبابرةمنفقطلهيكاتيإلايسمحولم

فيالقديمةطروادةمدينةمحاربيأشعهر!ر

فيرئيسيادوراأدىوقد.القديمةالإغريقيةالأسماطير

وتذكر.طروادةاليونانفيهاهزمتالتي،الوواديةالحرب

أثناءوقعتهامةأحداثاالإلياذةالمسماةالبطوليةالقصيدة

.الحربمنالأخيرةأصمعنةا

وهحيوبة.،طروادةملك،لبريامابناهي!ضوركان

والدأبولواليونانأسهإحصانالأمعاطير،لبعضوطبقا

شحاع،بأنههي!ضورالإأجاذةوصفتوقدهيكتور.

أخيلى،رففر،الطرواديةالحربوأثناء.ووطني،وو!ميم

أجاممنونمعالمزاعبعديطيرأنأصثعهير،االيونانىالمقاتل

هيكتورجنودأخرح،لذلكونتيجة.اليونانيةالقواتقائد

صديقهطلبعلىأخيلووافق.طروادةمناليونانيين

ويحاربأخيلدريرتديأنأرادالذيلاتروكلس،

باتروكلسأبولو،بمساعدةهيكتور،قتلوقد.منهبدلآ

المعرحصة.ثناءأ

لمصرعلينتقمالمعركةميدانإلىأخي!!وعاد

نفسفيالرعبأخيلتلهفأدخلوقد.!لسباترو

أنهمنتحققهي!ضورأنإلاالفرار،حاولالذيهيكتور

سيواجهأنهتأكدأنهمنبانرغم،أخيليحاربأنيجب

خلفالجثةربطرهي!صورأخي!قت!وقد.الموت

طروادةجدرانحولهيكتورجثمانوسحب.مركبته

واسشجداهأخيلإلىسرابريامالملكوذهب.أياملعدة

وأعطاهبريامعلىأخيلوأشفق.ابنهجثةيعطيهأن

الطرواديونيدفنهأنيمكنحتىهي!صررابنهجسم

مناممبة.بطريقة

.طروادةحرب،الإلياذة:أيضاال!

برتبةبطضا.(م11771)738وريرا،هيكس

المسماةكوكجيمسسفينةم!تعلىيعملكان،ملازم

الأسترالياسماحلي!ضشفأوروبيلأووكانإنديفر.

صاح،أم077أبريل02فيالشمعربزوغفعند.الشرقي

المكانتحديديمكنفلااليومأماأمامنا.اليابسةبأنهيكص!

المؤرخينولكن،هيكسبوينتكوكعليهأطلقالذي

كيبذلكبعدعليهأطلقالذيالجب!!رأسأنهيعتقدون

فكتوريا،شرقيمننقطةأقربيمثلالذيوهوإيفيرارد

وفى.الاكتشافهذاذكرىتحييحجريةمسلةوهناك

هيكس.بوينتالموقعهذاتسميةأعيدت،أم079سنة

اسحفينةتصلأنقبلأجحرافيوهوهي!صتوفيوقد

إنجلترا.إلىإنديفر

-091)4ريتشاردجونالسير،هيكس

اكتسب،بالضرائبوخبير،إنجليزياقتصاديا(.أ989

ومن.والتدريسالاقتصاديةكتاباتهطريهتصكبيرةشهرة

إصلاحمشكلةام(،)939المالورأسالقيمة:مؤلفاته

التجاريةالدورةنظريةفيمشاركةأم(،9)48الميزانية

أم(.)569الطلبنظريةعلىمراجعةأم(بم059)

تعيينهتمأم،519عاموفي.وارويكفيهيكسولد

والدخل،الأرباحعلىللضرائبالملكيةاللجنةشيعضوا

.أم529عامفيأكسفوردسولز،أولل!سليةزميلاوأصبح

معمشاركةالاقتصادفينوبلجائزةعليحصلوقد

االلامري!!.اأرو.خحجحيث

عالمأم(.919-)1834هنريخإرنست،هيكل

بسببشهيراأصبح.الحيوانعلمفيمتخصصألماني

(.سابقةأسلافمنئنل!ظالتطهور)مراحا!التلخيصنظريته

كلجنينا،نموهخلاليعيد،حيوانكلأدالنظريةتزع!ا

سبيلفعلى.الجنينانظر:.أ!علافهبهامرالتيالتغيرمراحل

فىفيهعاشتبطوربريحيوانأسلاثمرتإذاالمثال

منالنوعهذامنجنينكلفإن،زعانفلهاوكانتالماء،

رغم،كأسلافهتمامازعانففيهالهتتطوربمرحلةيمرالحيوان

الجنينى.تطورهفىأخرىمرحلةفياشعانفهذهيفقدأنه

بوضعوقام،الحيواناتمنالعديدأجنةهي!ص!!درس!وقد

واستعمل.التشريحكتبفيتستعملتزالماأ!ارسوم

)النشوءالتطورفيداروينتشارلزيةنف!إأجدع!بحثهثنتا

كتابويشرح.روبرتتشارلز،داروينانظر:والارتقاء(.

منالكثيرأم()998العالىلغزالانتشارالواسعهيكل

يوضحتصويريابياناوضعمنأولهيكلكان.ياتهلف!إ

وقد.الختلفةالحيواناتمجموعاتب!تالمفترضةالعلاقات

.الواحدةالخليةذاتالحيواناتأعمالهأوائلفيدرس



علميحبوكان.بوتسداممدينةفيهيكلولد

وتعلم.ذلكعلىأصروالدهلأنالطبدرس!ولكنهالنبات

علمأستاذمنصبوشمغل.وبرلينورزبرججامعتيفي

عاموحتى،أم862عاممنجناجامعةفيالحيوان

.أم909

الحيوان)الهيكل(؟الحشرةانظر:.الخارجيالهيكل

العظميالهيكل(،الفراشات)أجسامالفراشة؟المفصلى

(.الحيوانات)هياكل

اليهودية،السلامعليهسليمانانظر:.سليمانهيكل

)الكنيس(.

حيوانلأيالمرنالعظيالإطارهوالعظميالهيكل

الحيويةالأعضاءويحميشكلهالجسميعطىفهو.فقاري

331العظميالهيكل

كلكنلكي،العضلاتتحركها،العتلاتمننظاماويعطي

العظمى،النقىعلىالهيكليحتوي.التحركمنالجسم

العناصربعضالهيكليخزن.الدميكونالذيالنسيجأي

.الدمإلىويطلقهاوالفوسفورالكالسيوممثل

عناصرمنصغيرةكمياتعلىأيضاالهيكلويحتوي

.والصوديوموالبوتاسيومالمغنسيوم

الإنسانهيكل

عظمة602حواليعلىالإنسانهيكليحتوي

منالعديدةالعظامهذهتعالىاللهويخلة!.منفصلة

عظمةسمتونوتوجد.ونضجهالإنساننموأثناءالغضاريف

فقط.والذراعينباليدين

المفاصل.بوساطةببعضبعضهاالمجاورةالعظاموتتصل

وأ،الجمجمةفىكما،متحركةغيرالمفاصلوتكون

معاالعظاموتركب.والرجلينالذراعينفىكمامتحركة

تحركهاالتيالعتلاتمنلظاممنولتكون.الداحليةالأع!ماءويحميالجسميدعممرنقويإطارالهيكلالإنسانهيكل

في)تتصل(تندمجبعضها،عظمة602حواليمنالإنسادهيكليتكون.الحركةم!الجسملتمكنالعضلات

البالغ!!.



العظميالهيكل332

تسمىمرننسيجمنأحزمةلوساطةمكانهافيوتثبت

أساسيينجزءي!إلىالإنسانهيكلوينقسم.الأربطة

الطرفي.والهيكلالمحوريالهيكليسميان

والعنقالرأسعظاممنيتكون.المحوريالهيكل

محورايشكلالذيالفقريالعمودأجزائهوأهم.والجذع

أعلىالجمجمةوتقع.للجسمالأخرىالأجزاءيدعم

العظاممنعددمنالفقريالعمودويتكون.الفقريالعمود

وتتكون.ليفيةأقراصبيمهاويوجد،فقراتتسمى

ويوجد(.العنق)عظامعظامسبعةمنالعنقيةالفقرات

صدرية.فقرةعشرةاثنتاالصدربخلف

اثناعادةوهناك.الصدريةبالفقراتالضلوعوتتصل

العلياالضلوعتتبتالجسممنناحيةكلفيضلعاعشر

وتعملوالرئن،القلبالضلوعوتحمي.القصبعظمة

التنفس.لعمليةنفخصندوقبمثابة

الظهر.منالسفليالجزءفيقطنيةفقراتتعحمعر

فيالعجزوشكون.قطخيةفقرةآخرتحتالعجزويقع

فيالعظامهذهوتنمو.منفصلةعظامحمسمنالأطفال

الحرقفويتصل.صلبةواحدةبنيةمعالتكونالبالغين

المفاصلبوساطةالفقاريالعمودمنالعجزيةبالفقرة

أربمنالأطفالفيالعصعصويتكونالحرقفية.العجزية

بعدالعظامهذهمنثلاثأخرويندمج.منفصلةعظام

العجزالتقاءنقطةوتظلالمنقار.تشبهعظمةلتكونالبلوغ

.الحياةمدىليفيةالعصعصمع

والأرجلالذراعينعظاممنيتكون.الطرفيالهيكل

قرقوة.وااللوحمنالكتفحزاميتكونودعاماتها.

والزندوالكعبرةالعضدعظمةإدىالذراعهيكلينقسم

السنعيةوالعظام)المعصم(الرسغوعظام)الساعد(

الرجلعظاموتتكون(.)الأصابعلسلاماتوا)الكف(

ورسغ)الساق(والشظيةوالظنبوبالفخذ،عظاممن

(،القدم)أماموالأمشاط(،القدم)خلفالقدم

بوساطةبالجذعالرجلوتتصل(.)الأصابعوالسلاميات

وتتكون.الوركعظمتىمنيتكونالذيالحوضيالحزام

العانة،ووالوركالحرقف.عظامثلاثةمنواحدةكل

البالغين.فيمعاالعظامهذهوتتحد

الحيواناتهياكل

الأمنزوجانالفقاريةالحيواناتمعظملدىيوجد

نفسعلىالزرافةعنقوتحتوي.خلفيةرأمامية:طراف

الزرافةعظامبأنعلماالفأر،عنقمثل،العظاممنالعدد

أرجلأربعذواتالثديياتومعظموأكبر.أطول

هياكلبعفأنواع

الحيوانات

الجمحمة،منالمحوريالهيكلويتكود.طرفىوهيكلمحوريبهيكلأساسيهيكلىظام!ياغقارياتا!!لتشترك

والزعان!-والأجمحةوالأرجلالأذرع-الأطرا!عظامم!الطرليالهي!ولوسكون.والصلوعالمقريوالعمود

تها.ماعاود

يلاعور

دحاحة

المرح!مك



يمشيلأنهالأرجلثنائيوالإنسان.الجريفيتستخدمها

،فقاريعمودبدونحيواناتوهناك.فقطرجلينعلى

صلبغطاءلهاويكونالبحر.وجرادالحشراتمثل

والحمايةالدعامةالخارجيالهيكلهذاويعطي.للجسم

أجسامها.منالرخوةللأجزأء

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لقدماالرجلالترقوة

القطالردفالإنسارجسم

الكتصالضلعالجمجمة

المفصلالعظمالحسمحوض

اليدالفقريالعحودالحيوان

لفقرةالذراعا

أديبأم(.659-1)888حسينمحمد،هيكل

فيالفكريةالنهضةأعلامأحد،مصريوممياسىوصحفى

عالمستوىتحققفنيةروايةأولوصاحب،العشرينالقرن

ببلدةولد(.)زينبالحديثالعربيالأدبفيالنفججمن

أتموفيهابمصر.)المنصورة(الدقهليةمحافظة،غنامكفر

عامفيهاوتخرج،الحقوقبمدرسةالتحقثم،الثانويةدراسته

فىالدكتوراهعلىحصلحيثفرنساإلىليسافرأم909

جريدةلتحريررئيساعملمصرإلىعودتهبعد.الحقوق

الأحرارحزبأنشئوعندما،الأسبوعيةالسياسة

عضواعملإذبمرجالهأبرزمنكانم(،291)2الدستورلنن

للحزبفرئيساام(149)للرئيسنائباثمإدارتهمجلسفي

نظامألغيأنإلىالمنصبهذافيوظلأم(،)439

منعزلأنإلىمختلفةوزاريةمناصبفيتدرج.الأحزاب

وفاته.حتىللكتابةفتفرغ،ام059عامالسرايقبل

والدراساتالكتبمنكبيرةبمجموعةالمكتبةأثرى

وهيالعاممصردينمثل:والسياسةالقانونفيوالمقالات

المصريةالسياسةفيومذكرات،للدكتوراهرسالته

التيالأدبيةبأعمالهارتبطتشهرتهأنإلاام(.519)

ذاتية،وترأجمقصصبينمامؤلفاعشرالخمسةتجاوزت

روسوجاكجانام(،19)4زينبمنها:نقديةوأعمال

وغربيةمصريةتراجمأم(بم23!-2191)جزءينفي

حياةالوحى،منزلفيأم(،)319ولديامأ)929

ام(بم)379الحجازإلىرحلةقصة1(،)359محمد

جزءينفيعمرالفاروقأم(بم)429الصديقأبوبكر

ويومياتأم(؟329))نقد(الأدبثورة(بم491)4

إلى9091عام)منباريسفىحياتهعنباريس

بعد.تنشرلممخطوطةوهيم(1391

ريفية(وأخلاق)مناظرزينبالأولالأدبيعملهولعل

روايةأوليعدإذالنقاد،اهتماموشيرأثارالذيالعملهو

333إليريجورجهيل،

فمن.الحديثالعربىالأدبفينسبيانضئكلالذاتفنية

حياةتصويرالكاتبحاولوجدانيرومانسيمنظور

وعلاقاتقيممنفيهابماالمصريالريففىالفلاح

يذهبماوغالبا.واقتصاديةواجتماعيةعاطفيةوتعقيدات

تتناولالتىزينبحالهوكماضحيتهاالبسيطالإنسان

بها.المحيطبالمجتمععلاقاتهاالرواية

جوهرهافي-أهميتهاعلى-زينبروايةتختلفولا

الأجنحةمثلمعهاومتزامنةسابقةروائيةمحاولاتعن

لطاهردست!وايوعذراءجبرانخليللجبرانالمتكسرة

غيرالنسبىنضجهارغمتظلروائيةمحاولةفهي.حقي

.المحاولاتتلكمنغيرهامثلفنيامكتملة

حطتكما،اللغاتمنعددإلىزينبترجمت

الغربية.والآدابالعربيالأدبفيمتعددةلدراسات

.الأدب،العربي،الرواية:أيضاانو

ال!غريق،قدماءعندمقدسمكانالو!حيهيكل

القدرةلديهمأنيعتقدكاهناتأوكهنةالناسفيهيستشير

ويطلق.بالمستقبلوالتنبؤالالهةإرادةعنالكشفعلى

هنةالكاأوهنال!ظعلىأيضاكللملموراألململإنجليزيااللفظ

.النبوءةأوالرلممالةوعلى

اليونانوسطفيدلفيفىللوحيهيكلأهموكان

دلفيكاهنة-بيفياوكانتأبولو.للإلهمكرساكانوالذي

فيتدخلماوكالبا،الأرجلثلاثىمقعدعلىتجلس-

أبولوأنالإغريقاعتقد.هيستيريةبصورةوتتحدثغشية

وتكونتنتابها.التيالغشيةنوباتأثناءبيثياعبريتحدث

أغلبفي،الكاهنةتلكتنقلهاالتيالنبوءةأوالرسالة

بتفسيرهاالهيكلكهنةويقوم،واضحةغير،الأحيان

للجمهور.

ولكنأبولو،للإلهمكرسةالوحيهياكلمعظمإن

أحديوجد.الاخرينالالهةأو،لزيوسمكرسبعضها

فيالبلوطأشمجارمنأيكةفيالشهيرةزيوسهياكل

شحدثزيوسأنالناساعتقد.اليونانغربيشمالدودونا

هذادودونافيالكهنةويفسر.البلوطأوراقحفيفعبر

موجودةالأخرىالمهمةالوحيهياكلوكانت.الحفيف

وسوريا.وليبياإيطاليامنكلفي

دلفي.:أيضاانظر

عالمأم(.389-ام)868إليريجورجهيل،

لدراسةأدواتطورواالذينالروادمنكان،أمريكيفلكى

)مقاريب(تلسكوباتلبناءالتخطيطفيوشرع.الشمس

تلسكوباسميحملالذيالتلسكوببينهاومنضخمة

فيدييجوسانقرببالومارمرصدفيالعاكسهيل



وليم،هيل334

التلسكوبهذامرآةويبلثطر.المتحدةالولايات

سم.805

فيوتخرج،المتحدةلالولاياتشيكاغوفيهيلولد

الطيفمرسمةاخترعوقد.للتقنيةماساشوسيتسمعهد

منالفلكعلماءتمحنالةوهيأم،198عامالشمسي

يذضوءامستخدامطريقعنأسشمسالسطحصورةأخذ

يمكنالصورةهذهطريةىوعنواحد.موجيطول

منالشمسسطحعلىيوجدمانسبةاكتشاف

أصسيوم.والكاوالحديدالهيدروجين

الشمسية.البقعحولمهمةباكتشافاتقامكما

المناطقهذهفيأنيبرهنأن،المثالسبيلعلى،فاستطاع

هيلوأنشأ.قويةمغنطيسيةحقولآالشمسعلىالداكمة

الانتعتبرالتيالفيزيائيالفضاءعلمدوريةأم598عام

فييركزمرصدأنشأكما.الفلكعلمفيدوريةأفضل

لمرصدمديراعملكما،لهمديرامؤخراوعمل،وسكنسن

الأمريكية.المتحدةأ!لاياتباكاليفورنيافيويلسنماونت

اسداية(.)1الصاروخ:انظر.وليم،هيل

بيرسيفالإدموندالسير،هيلاري

منوواحد،نيوزيلنديجبالمتسلق(.-بمأ19)9

ورجعاإيفرممتجبالقمةإلىوصلااللذينأ،وائل1الاثإت

نورعاي،وتنزينغهووصلأم539مايو92ففي.سالمين

عليالجبلقمةإلى،نيبالشىالشيرباقبيلةمنرجلوهو

جبل.،إيفرستان!:.الأرضسطحمنم)8488بعد

.لإنجازهفارسلق!أضانيةاإنيزابيثالملكةمنحتهوقد

إلىالأولىالخمسالا!عتكشافيةبرحلاتههيلاريقام

جزءاوتسلق.أضانيةاأمحالميةاالحرببعدالهملاياجبالقمم

.أم529و5191عامإيفر!ستجب!!قمةإلىيقال!إمن

فيمغامراتهحصيلةوهوأم(،)559العاليةالمغامرةوكتب

فيتألقأم،589وأم579عاموفي.أم39ءعامالتسلق

القطبإلىساوندموردوماكمنلهاستكشافيةرحلة

السيرحملةقاصداالجنوبي

!!+!!7--القارةعبرفوتشسفيفيان

!7-!ور"ءس--رجقيانظر:.الجموبيةالقطبية

-ء-ءأنتاركتيكا.

ر7خ+رأسأم،069عاموفي

-!-علتسل!كشفيةرحلةهيلاري

7،ءيبلغالذيلأاللأراماكالوجبل

وقدم481.8ارتفاعه

7"رعايةتحتالرحلةكانت

هيلاريإدموندالسير.العالميالكتابموسوعة

أكسجينبدونالعيعقعلىالإنسانقدرةالرحلةاحتبرت

بالبحثأيضاالمتسلقونقاموقد.أحاليةاالارتفاعاتفي

علىدليلأييجدوال!اولكنهما،الخيفالجليدإنسانع!

:هيلاريكتبدول!ديزموندمعوبالاشتراك.وجوده

هذاعنام()629الخفيفالباردالهواءفىعاليا

.الجليديالإنسانانظر:.التسلق

بنيوزيلندا.أوكلاندفيهيلاريوأسد

أم(.759-)2918الأولهيلاسيلاسي

عامأثيوبياإمبراطوريةإليهانتهت،أثيوبىإمبراطور

خلعهعندماأم،749عامح!صمهوانتهىأم،039

زأنشأواالعسكريونالقادة

عمل.مؤقشةحكومة

أج!!منهيلالعميلاسي

الاقتصاديةالحالةتطوير

.بلادهشىوالاجتماعية

الأحزاباحظرولكنه

إريترياصيوالنقابات

عامإتيوبياإلىوضمها

الأولهيلاسيلاسيوضع.م2691

دمشورأولهيلاسيلاسي

عامأثيوبياالفاشيةإيطالياهاجمت.ام319عاميلأثيوبيا

إنجلترا.فىالمنفىفىهيلامحيلامعىوعاش،ام359

الحربخلالإثيوبياالبريطانيةالقواتحررتوعندما

الحكمعلىالثواراستولى.عرشهإلىأعادتهالثانيةالعالمية

زيارةفيكانعندماام،069عامديسمبر13صي

.أيامأربعةبعدعرشهامشعادولكنه،الجنوبيةلامريكا

اسموأعطيبإثيوبيا،هررمدينةفيهيلاسيلاسيولد

.أم619عامتفاريرأساسمهأصبح.م!صننتفاري

تنحدرأنهاتدعيحاكمةعائلةإلىهيلامميلاسيينتمي

أصبحوعندماسبأ.وملكةسليمانالملكمملالةمن

هذاويعني،الأولهيلاسيلاسيلقباتخذإمبراطورا

إثيوبيا.انظر:.أضالوثاقوةاللقب

يرتةالهيلجراميتيرقانة.يرقائة،الهيلجراميت

.دوبسونذبابةباسمتعرفأجنحةأربعةلهاحشرة

سريعةالجداولفىالصخورتحتالهيلجراميتاتوتعيش

قوياننف!طاليرقةولهذه.الشماليةأمريكافيالحركة

فيمضايقةوتسبب.الصغيرةالمائيةالحيواناتبهماتفترس

إليها.تسللهابسببالفرخلسمكالأحيانامنكثير

وتكمنالماء،تتركفإنهاالهيلجراميتاتنموي!ضملوعندما

.دوبسونذبابةبوصفهاوتهاجرأسبوع!ت،نحو
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الكليةفيتعليمهوأتمكلير،كاونتىفيهيلريولد

تمأم519عاموفيطبيبا.وأصبحدبلنفيالجامعية!سص

وزيراالنوابم(.ثموأ!فيلمجلمس9إفياناحكوايلفىأطمعلحم!حج!لإي!جبل!+!ك!جم!!يننبه!خح!!لم!لألم

عاممنللعملوزيراثمأم69ءعاموالتجارةللصناعةور!--/!ئم!ء"في*!؟ءلأ!!لأ!!-"؟ص

الخارجيةللشؤونوزيراذلكوبعد،ام969حتى6691

4؟بمفيأ%

.أم739حتى9691منس؟؟حك!3!أيبرإ

العقدم؟دقصسصنيةبينمرليليالحفكمده!!حيهبى!؟عالأنج!إ؟ل!ئزأق

إلىإضاتالنفسيالضعفأغوارسبرمعبإحكامالمنسوجة

أل!حتماعيةعصرهالقضاياالكميرالاهتمام.دوبسونذبابةتسمىلحشرةكبيرةسوداءيرقةالهيلجرامي!

....أمريكافيالحركةسريعةالحداولفيالهيلجراميتاتتعي!ق

والاربعينياتالثلاثينياتفيهيلمانمسرحياتركزتا!اقي

الأطفالساعةففي.المدمرينوالطمعالأنانيةعلى

عنملىرتنبةوصعجةظ!ةتدصتأم(")349،لألمانيتابعةادشمالبحرفيتقعجزيرةهيلجولافد

وفي.شاذةجنسيةجملاقةعلىبأنهماشائعاتنشرطريقسكانهاتعداديبلغ.مربعينكيلومترينحوأليومساحتها

والرغبةالماديالجمثمعأنتجام(،)939الصغيرةالثعالبهيلجولاندعنبريطانياتخلتوقد.نسمة002.2حوالي

أمريكامنأسرةفيمأساويةخلافاتالقوةفيالقويةوقبلإفريقيا.فيمرنجبارتبادلفىأم098عاملألمانيا

ماديئفيوراءم()469الغابةمناخرفي"وتبين.ا!بيةومأوىصيفيامنتجعاكانتا!ولىالعالميةالحرب

رفضإلىالاسرةوترمز.السابقالجيلأعمالفيالاسرة.!ر!ادين

واحتواءالأمريكيةالماديةأنرأتحيثأخلاقيةللاهيلماننقل،أم419عام،الأولىالعالميةالحرببدايةوفي

علىا!لراقبةوفي.العنانلهايطلقانالإنسانيةللقيمالطمعوىاع!ةافييرةوأ!ت،الألمانيةالأراضيإلىسكانها

المستورةالحياةللنازيالمدمرالشريمزقأم(،149)الراينهدمأم919!امالمبرقالروممعاهدةوقررت.بحرية

مسرحياتبينومن.واشنطنضواحيمنضاحيةفيلأصةوأ!.الجضيرةفييالبصوالسورهيلجولاندتحصينات

فيالدمىأم(؟519)الخريفحديقة:الأخرىهيلمانهـد،ا!صياورررراءإعادةبدونأنهبعد،فيماواضحا

أم(.069)العل!ياالغرقوبعدفعلا.اختفىقدثلثهالأننظرا،الجزيرةتختفي

الضينا!نمنالسبعينياتفي،هيلمانحققتوأصبحت،الجدرانبناءأعيد،للسلطةهتلروصول

غيرامرأةشملتفقد.الذاتيةللسيرةلكتاباتهاخاصاتميزاا!ا!4.العاقيالحصبفياس!راتيجيامهمةهيلجولاند

م(،91)73وبينتيمنتو،ذاتيةسيرةم(،691)9منتهيةسةالبحصوفجرت،م7491عامأفييرةسكانورعلط

الوغدوقتو،معرفتهملهاسبقلأناسصورمنسلسلةبةسثالمفرقعاتمن!ترياطنا.0183البريطانية

ل!ستغراقمذكراتاللأخيرالكتابوهذاام(.)769والحصونالغواصاتأحواضكلودمرتاللانفجار.

فىالشيوعيةتغلغلعنللكونجرسأبحاثفىهيلمانالألما!ؤ.العسكريةالمتآتوكل،الأرضتح!الموجودة

للسيرأعمالهاآخركانوقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتوأىاد.ا)خمربيةألممانياإلىأم529عامهيلجولاندوأعيدت

ام(.089)ربماهوالذاتية.الناسعليهايترددمنتجعاوجعلوهاالجزيرةتعميرالألمان

بلويزيانا.أورليانزنيوفيهيلمانولدت

أيرلنديمياسي(.-أم9)23باتريك،هيلري

دونلمحرديئقلودديجهيرمانهدلمولدز،حتىأم769عاممنذأيردندالجمهوريةرئيساكان

إثباتفىساعد،ألمانيفيزيائىأم(.498-1821).ام099

فيأبحاثهقدرت.الطاقةانظر:.الطاقةحفظقانونأيرلنداجمهوريةدخولحولتفاوضاكيالىفرأس

الوقت.ذلكفيالسمعياتمجالفيعملكأبرزالصوتلجنةفيتعيينهتمأم739عاموفي.الأوروبيةالجماعةفي

الجهازدرا!علىالفيزيائيةالطرقطبقمنأولكانوقدومسؤولأاللجنةلرئيسنائباأصبحثم،الأوروبيةالجماعة

كما.العصبيةالنبضاتسرعةقياسطريقعنالعصبي.المشتركةالسوقانظر:.الاجتماعيةالشؤونعن
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فيالأطباءيستخدمهأسذيا،العينمنظارهيلموكتزابتكر

.بوتسدامفيهيلمولتزولد.العيونفحص

العين.منظاربمالحرارة؟اللون:أيضاانظر

فيأ!ذاقيابالح!صمتتمتعإنجديزيةمدينةهيلئجلىون

تقع.نسمة08225)0س!صانهاعدد.الكبرىلندننطاق

وهارلنجتون،هايس:السابقةالقصباتوتضم،لندنغرب

ووست،ويويسلي،ثسبريدجووأ،نورثوود-رويسلب

يخترقهاحسما،هيلنجدونفيهيترو،مطارويقع.درايتون

السرءاتالسما* للدةايضاهيلنجدونوتضم.4ميعر-يه!

جراندوقناة،كولننهرعلىتقعالتيكسبريدج،أو

فيمارجريتسانتكسيسةبنيتوقدجنكشون،

عشروالخامسعشرانرابعالقرن!تأثناءأوكسبريدج

لون.الميلاد

المروحية.الطائرةانو:الهللوكيتر.

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعالظر:.هيلي

كاتب.(م2991م1291)أليكس،هيلي

)قصةالجذوركتابهبسببأصشهرةاع!حصمدأمريكي

سعوداء(أمريكيةعائلة

هذافيجمع.أم769

الحقائقب!تال!شاب

لتاريخ!مردهفماوالخيال

منتصفمنبدءاأسرته

الميلاديعشرالثامنالقرن

الكتابيعرضإفريقيا.في

أحدكينتيكونتاقصة

هيلى.أليكسخطفالذيم!هيليأجداد

،ام767عامجامبيامن

هيلىعائلةنضالأصكتابويتائاعبدا.أمريكاوبئفي

وهومشةعشرةاثنتيهيليأمضىأحرارا.ثمعبيدا

كتابهأصبحأنبعدصيتهذاعوقد.جذورهعنيبحث

عامعرضهاتمحلقاتثمانيفيتلفازيامسلسلأ

بقيةفيلمالأمرلكيةالمتحدةأ!لاياتافيأم،779

الحلقةشاهدواالذينعددكانوقد.العالمأقطار

أجةميداعلىنفسهالعامفيهيليحصلضخما.الأخيرة

بولتزرجائزةمجلسمنخاصرتنويهوعر،سبنغارن

إثاكامدينةفيهيلىألكعسولد.كتابهفيلجهده

وفي،تينيسيبولايةهيننغمدينةفيوترعرع،بنيويورك

السواح!!حرسسلاخفيخدم.بالجنوبأخرىأماكن

والقصصالمقالاتبكتابةوبدأأم(،1959)939

السيرةللطباعةأعد،كماالفترةتلكخلالالقصيرة

م(.691)5إكسلمالكومالذاتية

أبرزمنام(.51916)47ئيكولاسهيليارد،

الإنجليز.الرسامينبنللشخصياتالصغيرةالصوررسامي

لصورورساماونحاتا،،للذهبصائغايعملكان

مماثلاعملاوتولى،الأولىإليزابيثالملكةلدىالشخصيات

الذهبية.الميدالياتلنقشكانحيث،الأولجيمسلدى

صائذهب.تدربحيثإكستر،شهيلياردولد

الثالثةسنفىوهوللوجودأ!غيرةاالصوريرممموبدأ

التصوير.فنعنإعلاميامتمالأكتبوقد.عشرة

جنوبصحاريفىتعيشضخمةسامةسحديةالهدلية

وهذه.المكسيكوشماليالأمريكيةالمتحدةالولاياتغربي

تعدانالخرزذاتالمكسيكيةأصسحليةواالزاحفةالسحلية

العالم.فىأ!حيدت!تاالسامت!تالسحليتين

ولها.سم04إلىيصلقدطولإلىعادةأ!يليةاتنمو

بدين.قصيروذيل،مدببعريفغيرورأس،قويجسم

وأبنيأوأسودلونذاتمناطقواشأسالجسمافيوتوجد

ذيلها،فيالدهونتختزنوهي.قرنفلىاوبرتقالي

تأكلأندونالخزونةالدهونهذهعلىلعيشأنوتستطيع

أشهر.أ!دة

الربيعفيونهاراالصيففيأجلاأ!يليةاأتفهرر

وصغارالزواحفوبيضالطيوروتأكل.والحريف

السيرتستطعولكنهاببطء،أ!يليةاوتتحرك.الثدييات

هذاتستخدم.قويةسامةمادةوللهيلية.بعيدةلمسافات

الآخرى.الخلوقاتضدنفسهاعنللدفاعأساساالسم

السفلي.الفكأسنانفيالأخاديدطولعلىالسماويسشقر

إلىالسمالأخاديدهذهتنقلالضحيةالهيليةتعضوعندما

بيضتأكلالهيليةهده.الش!اليةأمريكافيتوجدسامةسحليةالهيلية

السما!.طائر
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ليستولكنها،مؤلمةوالجروح.الأسنانتسببهاالتيالجروح

.للإنسانقاتلة

تزعمكماالعالمفىامرأةأجملالطرواد؟هيلين

للحربالرئيسيالسببكانتوقد.الإغريقيةالأساطير

.طروادةمدينةاليونانفيهاهزمتالتي،الطروادية

،الأسطورةحسبالالهةملكزيوسابنةهيلينكانت

لإحدىوطبقاليدا،واسمهاالبشرمنفهيأمهاوأما

ليدا.زارعندمابجعةصورةفيزيوسظهرالأساطير،

وتذكر.هيلينمنهالتخرجبعدفيماالبجعةبيضةوفقعست

القضاءإلهةنيمسيستزوجزيوسأنأخرىأسطورة

التيالبيضةليدأأعطتالتي،الإغريقأساطيرفيوالقدر

هيلين.منهاخرجت

يدعىأثينيبطلوقع،طفلةهيلينكانتوعندما

كاستورأخواهاوأنقذهاواختطفها.غرامهافيثيسيوس

هيلين،إلىاليونانيينالأبطالمنالعديدوتودد.وبولوكس

أسبرطة.ملك،منيلاوستزوجتأنهاإلا

أسبرطة-باريسويدعى-الطرواديينالأمراءأحدزار

،منيلاوسشقيقوقاد.طروأدةإلىمعهبالعودةهيلينوأقنع

وقتل.هيلينليعيدطروادةضديونانياجيشا،أجاممنونويدعى

ذلكبعدباريسشقيقهيلينتزوجتثم.الحربأثناءباريس

علىاليوناناستولتأنوبعدأيضا.وقتلديفوبوس،ويدعى

سعداء.وعاشامنيلاولرإلىهيلينعادت،طروادة

الشاعرذكرهاالتىالأساطيرلإحدىوطبقا

علىباريسمعطروادةإلىهيلينتصللمستيسيكوروس،

حيثمصر،إلىبعيداباريسمعرحلتفقد.الإطلاق

إلىهيلينشبحوذهب.بروتيوسالملكعلىضيفةظلت

إلىهيلينعادت،الحربانتهاءوبعدمنها.بدلأطروادة

مصر.فيسعيدينوعاشامنيلاوس

فصورها.عدةلقرونالكتابهيلينشمخصيةفتنت

وطنهالخيانةولعيقودهامخادعةامرأةالمؤلفينبعض

أنهاعلىهيلينإلىنظروااخرينكتاباأنإلاوعائلتها.

الفاتن.جمالهافىلهاذنبلاضحية

.طروادةحرببممنيلاوس:أيضاان!

.(الهيدينيلعصر)االإغريق:نظرا.لهيلدئيونا

غازوهوص!+.بالرمزلهيرمزكيميائيعنصرالهيليوم

الأخفالوحيدالعنصرهووالهيدروجين.الوزنخفيف

الغازأوالحاملبالغازالهيليومويسمى.الهيليوممنوزنا

الغازانظر:.أخرىعناصرأيمعتححدلالأنهالنبيل

الخامل.

الكرةمادةمنفقطبسيطةنسبةالهيليوميؤلف

فالشمس.الكونفىشيوعاالعناصرأكثرأنهإلا،الأرضية

والهيدروجين.الهيليوممنمكونةالأخرىالنجومومعظم

الهيدروجينذراتتندمجعندماالنجومهذهطاقةوتنتج

هذهوينئكلن.الهيليومذراتلتكوينبعضمعبعضها

السلاحانظر:.الهيدروجينيةالقنابلطاقةأيضاالعملية

.لنوويا

الغازترسباتفي،الأرضسطحعلى،الهيليوميوجد

حوالىعلىالجويالغلافويحتويالجو.وفيالطيعى

الهواء.منجزءمليونلكلالهيليوممنأجزاءخمسة

بصورةشسربفإنهجدأخفيفالهيليوملأنونظرا

ولكنالفضاء.إلىمندفعاالجويالغلافمنمستمرة

تطلقإشعاعيانشطةمعادنبهيستبدلالمفقودالهيليوم

علىألفاجسيمويستحوذ(.هيليوم)نوياتألفاجشمات

النشاطانظر:.كاملةهيليومذرةلتكوينالكترونين

الإشعاعي.

فيالهيليومجانسينبييرالفرنسىالفلكياكتشف

لوجوددليلاجانسينوجدوقد.ام868عامالشمس

منكلواقترح.الشمسلكسوفدراستهأثناءالهيليوم

والكيميائىلوكير،جوزيفالسيرالإنجليزيالفلكي

لهذاالهيليوماسمفرانكلاند،إدواردالسيرالإنجليزي

التي،هليوسالإغريقيةالكلمةمنمأخوذوالاسمالعنصر.

ام598عاممرةأولالهيليومواكتشف.الشمستعني

السيرالأسكتلنديالكيميائياكتشفهفقد،الأرضعلى

وبيرلانجليهنيلزالسويديانوالكيميائيانرامزيوليم

المعدنية.الشعبفىكليفثيودور

الأساسيةالامشخداماتأحديتمثل.الاستخدامات

فيجب.الصواريخفىالمناسبةالضغوطحفظفيللهيليوم

وقودمستودعاتفيالضغطمعدلعلىالحفاظ

الرقيقةالجدرانتحطمتوإلاالطيرانأثناءالصاروخ

عنينتجكمامنها.الوقودتسربمعللمستودعات

أنظمةداخلإلىالوقوديدفعالذيالضغطالهيليوم

الضخ.

قوسلحمامهوللهيليومالصناعيةالاستخداماتوأهم

الطريقةهذهوفي(.القوسياللحامأنواع)أحدالهيليوم

منالجوفيالموجودالأكسجينالخاملالهيليوميحفظ

فقدللفلزالأكسجينوصلفإذا.الفلزاتمعالتفاعل

ويستخدم.صدئهفىأوالفلزاحتراقفيإماشسبب

أخرىعناصرمعالكيميائيةالموادتفاعلمنعفيالهيليوم

والنقل.،والمناولة،التخزينأثناء

العلمية،البالوناتملءفيالهياجوميستخدمكما

أخفالهيليوملأن،كبيرةارتفاعاتإلىالبالوناتفتصعد
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.عديدةاستخداماتللهيليوم

المبيرا!يليوم،اقوسلحامفمى

مىرقيقةطبقةتنمح،أعلاه

معيمةدكاتعلىالهيليوم

الموحودالأكسجينمنلحماتحها

العواصويستنشقالهواء.في

حليطاأحيا،،(اليسرى)الصورة

للحما!ةوالأكسحيرالهيليوممن

تخدريسمىمرضمر

النيتروجين.

الهيدروجينمقدرةمن%29وللهيليومأ!واء.امنوزنا

لالأنه،الهيدروجينمنأماناأكثرولكنهماالردعلى

الهيدروجين.مثليشتعل

منيعانونمنأوالربو،بداءالمصابينعلىويجب

الهيليوممنخليطايستنشقواأنالتنفسفيصعوبات

إلىالخليطيدخل.الأحيانبعضفى،والأكسجين

أخفالهيليومذراتلأنالهواءمنأكثربسهولةالرئتين

الهواء.فىالموجودةالنيتروجينجزيئاتمنوزنا

والاكسجينالهيليوممنخليطاالغواصونويستنشق

النيتروجين.خدريدعىمؤدممرضلتجنبأحيانا

حيثم03أعماقعندالخيتروجينخدريحدث،وعادة

غازفقاقيعالغواصينأجسامعلىالماءضغطيدفع

دمائهمإلىالدخولإلى-الهواءفيالموجودةالنيتروجين

.الدماغإلىالنيتروجينالدمويحملالتنفص!.عند

التفكيرعلىالقدرةالغواصفقدفيالمرضهذاويتسب!

وقد،خطيرةتصرفاتعنهمتصدرأنويم!ش،بوضوح

عليهم.يغمى

من،العالممستوىعلى،الهيليوممعظميأتى.الإنتاج

الأمريكية:المتحدةالولاياتفيغازحقولخمعسة

فيجرينوودحقل2-،تكساسفيكليفسيدحق!أ

كنساسفيهوجوتونحقل3-وكولورادوكنساس

أوكلاهوما،فىكييسحقل4،وتكساسوأوكلاهوما

فيالهيليومحجمويقدر.تكساسفيبانهاندلحقلء-

مصانعوتنتج.مكعبمتربلايين5بالحقولهذه

مكعبمترمليون7ءحواليالمتحدةالولاياتفيالهيليوم

والصحراءكندا،فيالهيليوموجدكما.سنوياالهيليوممن

وروسيا.،إصريقياوجنود!،لكبرىا

علىالاباربعضمنالمستخرجالطيعيالغازيحتوي

تبريدطريقعنالهيليوموينقى.%8إلىنسبتهتصلهيليوم

الهيليومباستثناء،الغازاتكلتتحولحتىالطيعيالغاز

ويحرق.سوائلإلى،والنيتروجينوالهيدروحينوالأرجون

امتصاصويتم،المتبقىالخليطمنذأ!بعدالهيدروج!ت

منخفضة.حرارةدرجاتعندالنباتيبالفحمالأرجون

شوائب.صورةفيالهيليومفىالنيتروحينيظلوعادة

%599.99إلىنقائهدرجةتصلالذيالهيليومويسمى

،هيليومنصفهالخاموالهيديوم.الأولىالدرجةبهيليوم

نيتروجين.الآخرونصفه

والرائحة.والطعماللونعديمالهيليوم.الخواص

وتبلغ.06200.4الذريووزنه2الذريوعدده

درجةعند3جم/لمسم.،...4661الهيليومكثافة

درجةإلىيبردعندماسائلإلىويتحول.2!م0حرارة

الصفرفوقم54حوالىأي،م968.52حرارة

هذهمثلإلىالهيليومتبريديمكنلأنهونظرا.المطلق

فإنهيتجمد،أندونالحرأرةمنالمنخفضةالدرجة

المنخفضةالتبريدوحداتفيمبرداسائلايستخدم

التقريس،ان!:.التقريسعلمألحاثوفيالدرجة

العنصرهوالهيليومفإن،ذلكإلىإضافة.علم

بالتبريدصلبإلىيتحوللاالذيالوحيدالكيميائي

ويضغط.يبردأنيجبولذاالمعتادةالضغوطتحت

درجةعندالصسلبةالحالةإلىالهيليومويتحول

.جويضغطضعف26ضغطتحت،م5272.-2

عكسفعلىكلها.السوائلأغربمنأصسائلاوالهيليوم

وينساب،للحرارةجداجيدموصلفإنهالسوائ!!،معظم

عنديتمددبلينكمشولانسبيا،أصدافئةاالأماكنتجاه

جسمأيفوقرقيقةطبقةالسائلالهيليومويكون.تبريده

لعمحارة،بوصفهاالرقيقةالطبقةهذهوتعمل.معهيتلامس

أدنى.مستوىإلىالوعاءجانبعبرالهيليومتحمل

العنصر،البالون،الهوائيةالسفينةأيضا:انظر

وليم.السير،رامزي،الكيميائى

أقصىفىتقعجبليةولايةيراديشهيماتشال

هذاتكونوقدهملايا.مقاطعاتومعناهاالهند،شسمالى
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ا!ال!يمناظرللا!حينتتحبرا!يق،هيماتشطلفيناركندا

بالجليد.المكسوة

هيماتشالوتعد.إمارة31بضمام،489عامالإقليم

وبها،الثيرانعرباتبرحلاتمشهورةمنطقةبراديم!،

.مزدهرةبستنةصناعة

السكاني،المجموعيضم.الحكمونظامالسكان

الجادي:قبائلتضمالتي،الجبليةالقبائلمنخليطا

%59منوأكثر.ولاهوليسجاديسوالغوجارواللاهاولي

لهجاتمنلهجة،والباهارية.الهندوسمن،السكانمن

لغةفهيالهنديةاللغةأما.المحليةاللغةهي،الهنديةاللغة

الولاية،هذهوتعد.التعليمفىوتستخدمالانتشار،واسعة

منفقط%ا.يعيشحيثالهند،فىتحضراالولاياتأقل

أيضاتتهجى-سملاالولايةوعاصمة.المدنفىالسكان

نسمة.000.05منأكثربهاشملا-

أما.الولايةرأس،الرئيسقبلمنالمعينالحاكمويعتبر

الهيئةبمعرفةانتخابهمفيتمالوزراء،ومجلسالوزراء،

ولهيماتشالعضوا.68منتتكونالتي،للولايةالتشريعية

)المجلسسابها،لوكفيمنتخبينأعضاءأربعة،براديش

فىمعينينأعضاءوثلاثة(النوابمجلسأوالأدنى

في(الشيوخمجلسأوالأعلى)المجلسراجياسابها،

.موجزةحقائق

نسمة.9701115:السكانعدد

2.كم673.55:المساحة

شملا(أيضا)تتهجىسملا:العاصمة

ودارمسالا.ودالهومسييوماناليوكولوسملا:الكبرىالملدن

.والصوفوالقمحوالارزالتفاح:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

.والإلكترونياتالتربنتينوزيتوالراتيمجاالجعة:الصناعة

والسوتلجالغربلمحيوالبيزوالرافيالشسا!هىالريسيةوالأنهار

علىالمقامالبهاكرا،سدكونوقد.الشرقفي)اليامونا(والجومنا

.أم719عامالولايةفىصناعيةبحيرةأكبرالسوتب!نو

عشرةاثنتيإلىمقسمةوالولاية.القوميالهنديالبرلمان

مقاطعة.

ويزرع.الزراعةعلىغالباألاقتصاديعتمدالاقتصاد.

ممكنا،ذلككانحيثما،المدرجاتفىالمحاصيلالفلاحون

%02ريويتم،المرتفعةالمناطقفيالأنعامبتربيةويقومون

الغذائيةالمحاصيلوأهم.للزراعةالصالحةالمساحةمنفقط

والقمح.والأرزوالبطاطسالشاميةوالذرةالشعير،الرئيسية

وهناك.المربحةالمهمةألمحاصيلمنأيضاالتفاحويعتبر

يزرعكذلك.والرمانوالبرقوقالخوخمنها،أخرىفواكه

المنطقة.هذهفيوالمعزالغنماويربى.الغرابوعيع!الزنجبيل

وأبماشمينا،باسمالجيدةالنوعيةذوالغنمصوفويعرف

الكشمير.انظر:كشمير.صوف

وخشبوالأشجار،.الولايةثلثالغاباتوتغطي

الولاية.لدخلمهمةمصادر،والراتينجوالصمغالوقود

الباريتمنصغيرةكمياتالولايةفيالمناجمتنتجكما

والملحوالبيريتالجيريوالحجروالجبسوالدولوميت

الحجمضئيلة،براديشهيماتشالفىوالصناعةوالأردواز.

للحديد.ومسبكالتربنتين،وزيتللراتينجامصانعوهناك

للإسمنت،مصنعيوجدكماالسماد،إنتاجأهميةوتزداد

وتشتملسملا.منبالقربللإلكترونياتومجمع

الجلودودبغالخيزرانأشغالعلى،الريفيةالصناعات

الصو!ت.وغزلالخشبونقشالفخاروأعمال

وهناك،جابارهاتيفىجويمطارسملافىويوجد

خطكم،مائةطولهيبلغالحديد،للسكةوحيدطريق

سملا.إلى،البنجابفيكلكامنيبدأ،طويلضيق

علىوالمشى،العرباتفيالأساسيةالنقلوسائلوتتمثل

الصينبينام629عامالحدودحربوبعد.الأقدام

الحدود.حتىالطرقالهنديةالحكومةأنشأتوالهند،

%25منها،كم000.21الطرقطولإجماليوبلغ

جذبمناطقوماناليوكولوسملامنكلوتمثلممهد.

للسائحين.

منبرادي!شهيماتعثماليحد.والمنماخالسطح

ومن،البنجابالغربومنوكشمير،جاموالشمال

)جزءالتيبتالشرقومن،برادشوأترهارياناالجنوب

(.الصينمن

الجبالقممعلىللولايةالجبلىالطيعىالمنوويشتمل

سلسلتانوهناك.م6ر007منأكثرارتفاعهايبلغالتى

بانجالوبير،الشمالفيدأرداولاهمارئيسيتانجبليتان

.الأخرىمعالتوازيعلىتقعوهي،الشمالأقصىفي

فىالمتناثرةالسكنيةالمناطقتوجد،الأقصىالشمالوفي

بشكلالعاليةالجبالالثلوجوتغطي.وسبيتىلاهول

مستمر.
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ينايرفىم52الصغرىالحرأرةلدرجةاليومىوالمعدل

يناير،فىم95العظمىالحرارةودرجةيونيو.فيم651و

يبلغأمطارالعامفيشملاعليوتسقطيونيو.في24!مو

يونيوبين08%منيقربمامنها،سم051مقدارها

وسبتمبر.

وتستمريونيو،شهرمنتصففىالموسميةالرياحوتهب

الموسمية.الرياحانظر:سبتمبر.شهرمنتصفحتى

الشتاء.فيمألوفشميءوالجليد

هيماتشالفيالأوائلاسمكانكان.تاريخيةنبذة

والكنيرالداهساقبائلمثلالبدوقبائلمنبرادلش،

وال!ضشساناالمورياحكامأجبروقد.والخاراساوالكيرات

إمبراطوريةانهياروبعد.حكمهمقبولعلىالمنطقةوالجوبتا

تشامبرولايةوكانت.مستقلةمملكة31ظهرتالجوبتا،

هذهأصبحتالأمر،نهايةوفى.أهميةالولاياتأكثر

وأثناءأكبر.بقيادةالمغوللإمبراطوريةالجزيةتدفعالممالك

تطورت،الميلاديينعشروالثامنعشرالسالغالقرنين

غزا.للرسمرئيسةمراكزبوصفهاوجولروكانجراباسوهلي

سقوطبعد،براديشهيماتشالوالسئوالغوركا،الأفغان

سينغ،رانجيتالمهراجاأخضعوقد.المغولإمبراطورية

.الميلاديعشرالتاشعالقرنفىحكمهتحتالمنطقة

الحربعقب،الإماراتبشؤون،البريطانيونواضطلع

.أم815عامنيبالية-الأنجلو

بمثابةوجعلوهاأم981عامسملاالبريطانيونأسه!

عامالهنداستقلالوبعد.لهمالصيفيالقيادةمقر

للبنجابالمؤقتةالعاصمةبمثابةسملاأصبحت،أم479

لولايةعاصمةسملاأصبحتأم669عامومنذ.الشرقية

الدالايوطندارمسالاوأصبحتبرادلع!،هيماتشال

.أم569عامالتيبتعلىالصينييناستيلاءمنذلاما،

العالم.فىالحديدبمعظميمدناالذيالخامالهيماتيت

الحديدمن)خليط.الحديديكأكسيدمنويتألف

الحديديشكل2!30.3الكيميائيةوصيغته(والأكسجين

حالاته.أنقىفيالخاممن07%نسبة

منها،مختلفةأشمكالعلىالطيعةفيالخامويوجد

موادهيئةوعلىوحبيبيةمتفتتةوصخور،ناصعةبلورات

داكن،أحمرأوأحمر،بنيأوأسود،،الخامولون.ترابية

أحمرلونهيبدوالصخريشكلهفيوهوخدشإذاولكن

ويستعمل.الدمشبيهتعنىهيماتيت،وكلمة.الدمكلون

.الدهاناتلتلوين،الترابيالخامنوع

يوجدولكنه،العالمبلدانمعظمفىالخامويوجد

والصين،،والبرازيلألمشراليا،منكلوامئفىبشكل

والولاياتوروممياإفريقيا،وجنوبوالهند،أوكرانيا،

والبرازيل،أسترأليا،فمنها،تصدرهالتىالبلدأنأما.المتحدة

وأوكرانيا.،وروسياإفريقياوجنوب

لتاكونيت.ا.أيضاان!

أقوىمنم(.5491-0091)هينريتشهيملر،

فيبما،الألمانيةللشرطةرئيساكان.الألمانيةالنازيةقادة

الجستابو.ذلك

هتلر،أدولفأتباعمنوكان،ميونيخفيهيملرولد

عامالسلطةتقلدفيالناجحةغيرهتلرمحاولةأياممن

.أم369عامالالمانيةللشرطةأصئرئيساوقد.أم239

عامالوطنيللدفاعووزيرا،ام439عامللداخليةوزيراثم

الحلفاء.قوأتأسرتهأنبعدمنتحراماتوقد.أم449

الأوديةالإسعافاتانظر:.مئاورةهيمليتش،

(.)الاحتماق

فىكسجين19تنقلالتىالملونةالمادةالهيموجلويين

لونهالدموتعطيالحمراء،الدمكرياتفىوتوجد،الدم

وأالأسناخفيالحمراءالكرياتمروروعندالأحمر.

الأكسجين،معهاتحمل،الرئةفيالهوأئيةالحويصلات

وعندماالأكسيهيموجلوبين.يسمىمركبامعهوتشكل

منماتحملهتعطي،الجسمخلالالحمراءالكرياتتنتقل

ثانيالهيموجلوبينيأخذوهناك،للأنسجةالأكسجين

أسناخفيويطلقهويحملهالأنسجةمنالكربونأكسيد

الزفير.خلالالكربونأكسيدثانىويخرج.الرءلة

وبروتيناالحديد،يحويمعقد،جزيءوالهيموجلوبين

الهيموجلوبين،نقصمنالدمفقروينتج.الجلوبينيسمى

فقران!:.الهيموجلوبينفىوراثيةشذوذاتمنأو

تمنعهبحيث،الهيموجلوبينمعالسمومبعض.وتتحدالدم

الأنيلين،صبغاتتشكلفمثلا.الأكسجينمعالاتحادمن

مادةالهيموجلوبينمع،الكيميائيةالموادوبعض

الأكسجين.أمتصاصتستطيعلاالتي،الميتيموجلوبين

ويمتص.بنىأزرقلونإلىعندهاالدملونويتغير

بسهولة،سامغازوهو،الكربونأكسيدأولالهيموجلوبين

الدميمنعالغازهذاولكنالإحمرار.فاقعالدملونويجعل

الأكسجين.حملمن

منعديدةأنوأععلىالعلماءتعرفوقد

الخاصالهيموجلوبيننوعالإنسانويورث.الهيموجلوبين

ايلأنواعنعسبمنأعلى(أ)هيموجلوبينوجودونسبة.به

وأ)م(هيموجلوبينيسمىنوعوهناك.الأخرى

المنجلى،الدمفقرمرضويسبب،المنجليالهيموجلوين

منكبيراعدذايحويالذيالهيموجلوبينفيصبح



341برتهينكلر،

قدوبالتالي،شكلهيتشوهأوقاسيا،)م(،هيموجلوبين

ا!لنجلية،الخليةانظر:.الدمويةالأوعيةفيانسدادايسبب

ف.مر

الحمراء؟الدمكرياتتكسر،الدمأيفئا:انظر

الحديد.،فرديناندماكس،بيرتس

عورية.لناا:نظرا.الهيموفيليا

منصر.؟(5071-؟6261)لويس،هينبن

نهرواديإلىبرحلتهمشهوراأصبح،ومكتشفبلجيكي

المكتشفصاحبوقد.الشماليةأمريكافيالمسيسيبي

ثم،العظمىالبحيراتعبرلاسالديلمميورالفرنسي

المسيسيبي.نصمنالعلويالجزءاكتشف

التحقوقدببلجيكا.الآنالمعروفة،اثفيهينبنولد

الملكأرسله.كاثوليكيرومانىتنطموهوبالفرانيسكان

يعرفماإلىام675عامفرنساملكعشرالرالغلويس

وفي.هناكلهامستعمرةفرنساأقامتحيقبكندا،الان

منبالقربفرونتيناكفورتإلىهيفنذهب،أم676عام

وأسسحالئا(.)كندابأونتاريو،كنجستونمدينةموقع

الإيروكويين.الهنودبينإرساليةهناك

أستكشافيةبعثةساللابمبدأام967عامفي

بحيراتالمكتشفانوعبرنياجارا.شلالاتمنبالقرب

سفينةأولالجريمون،فيوميتشيجان،وهورون،إيري

.المياههذهفيتبحر

،الميلاديعشرالسابعالقرنمنالثمانينياتبدايةوفي

المسيسيبى.نهرأعاليمرافقيهمنواثنانهينبناكتشف

أشهر.لعدةوحبسوهمالسيوكسالهنودوأسرهم

،الميلاديعشرالسابعالقرنمنالتسعينياتوأثناء

تتبعأوروبيأولأنهيفيدمافيهماوقدمكتابينهينبنكتب

إنه:قالوقد.المكسيكخليجفيمنبعهإلىالمسيسيبينهر

نإيقولونالمؤرخينأنإلا.لهالهنودأسرقبلالخيلجوصل

هذاويعطونهالخليجإلىالنهرتتبعمنأولهولاسال

.الشرف

أم(.349-)1847فونبولهيندنبرج،

أثناءلألمانياالعسكريالقائدكانألمانيومسياسيعسكري

رئيساعملام(.189-111)4الاولىالعالميةالحرب

هتلرأدولفوعين،وفاتهحتىأم259عاممنذلألمانيا

.ام339عاممستشارا

،بوزنان)الانبروسياشرقي،بوسنفىهيندنبرجولد

أثناءالبروسىالجيشفيصغيراضابطاوعملبولندا(.

.ام871عاموفرنساأم،866عامالنمساعلىانتصاراته

تم-ى؟!غ!صيسسكا!-؟يريرأ؟أط؟7--؟-أ--د3عاملواءرتبةإلىورقي

"بزبر!،3كايخ!3-بم!إلىوأحيلام،698

ى!ئمأ!في!غ+.ام119عامالتقاعد

!!!"!-ىقيالعالميةالحرببدأتوعندما

!+أ؟أ،--%آيم+31التقاعدمنعاد،الأولى

س!3ر؟-قيالثامنالجيمقليرأس

إريخاللواءوأصبح.الألماني

!-!3*س.لأركافرئيسالودندورف

هيندنبرجفونبول،أم!41عامخريفوفي

ولودندورفهيندنبرجحقق

ورقي.الشرقيةبروسياالروسيةالقوأتعلىانتصارات

الشرقية.للجبهةعافاقائداوأصبحالمشيررتبةإلىهيندنبرج

الألمانية،للقواتالأعلىالقائدأصبحام،619عاموفي

الذيلودندورفوظلألمانيا.فيالرجالأقوىمنوواحدا

منأعظماستراتيجياخبيراالمؤرخينمنالكثيريعده

.القيادةفيالثانيالرجل،هيندنبرج

ولودندورفهيندنبر!أمر،أم719عامبواكيروفي

الجبهةلتقصيرفرنسا،شرقىشممالسيجفريدخطببناء

وقد.الألمانيةالقواتعنالتوترولتخفيف،الغربية

مارسمنابتداءالخطبهذاالاحتفاظألمانيااستطاعت

فيالحربنهايةفيبالكاملالحلفاءدمرهحتى،أم719

خط،الخطهذاعلىالحلفاءأطلقوقد.ام189ممبتمبر

الأولى.العا!ليةالحربان!:هيندنبر!.

أعيدتمام،259عاملألمانيارئيساهيندنبرجانتخب

،ام929عامالكبيرالكسادوكان.أم329عامانتخابه

تدعيمإلىوأدىألمانيا،فيالقلاقلوأثارالبطالةلممببقد

سلطخههيندنبرجواستخدم.النازيهتلرحزبموقف

عامفيالانتخاباتولكن،السلطةعنهتلرلإبعادالرئاسية

المانيا.فيحزبكأقوىالنازيالحزبأظهرت،ام329

.البرلمانأغلبيةبتأييدهتلروطالب

الشيخوخةبهحلتالذي-هيندنبرجعينوأخيرا

وبعد،ام339يناير03فىمستشاراهتلر-منهكاوصار

وتقلدالرئاسةهتلرألغى،أم34!عامهيندنبرجوفاة

سلطاتها.

أدولف.هتلر،أيضا:انظر

تامأستراليطيارأم(.339-)2918برتهينكلر،

.ام289عامأسترالياإلىبريطانيامنمنفردطيرانبأول

مدةفىالمحركأحاديةأفيانأفروطائرةفىبالطميرانوقام

أرقامخمسةحطمالذي،الطيرانهذاوبعد.يوما،ءه

قدرهامنحةالأستراليةالحكومةأعطخه،الطهـيرانفيقياسية

شرفي.طيرانسربقائدوعينتهأسترلينىجنيه00022



شيمسهينى،342

كويمزلاند،فىبوندابيرجفيهينكلرجونلويسولد

علىمنجلألوطيورقدرةدرسصبئاكانوحينما

طويل!تبجناحينيطيرأنحاوللعد،وفيما.الطيران

عاما،91عمرهكانوعندما.مؤخرتهإلىثبتهما،قويين

مأ.ارتفاعحتىبنفسهصنعهاانزلاقيةبطائرةبنجاحطار

مطائرةوربانميكانيكياصارثمريبوس،مونشاطئفى

أممتراليافيجويةعروضاوقدما،اممتعرا!ىطيار

فياممتخدمتالتيالطائرةتحطمتوقدونيوزيلندا.

لها.حدلاإصلاحاتبعدالأمرآخرالعروض

والتحقإنجلتراإلىذهبعاما،12عمرهكانوعندما

حصلوقدمدفعيا.مراقباالملكيةللبحريةالجويةبالمساعدة

فىرباناأيضاوعملفرنسا،فيالمتميزةالخدمةنوطعلى

إيطاليا.

ورأ.فبشركةهينكلرالتحق،أم919عاموفى

ليطيرطائرةعلىالحصولمنتمكنوأخيرا.كميكانيكي

مايو31فىالرحلةفيشحرعوقدأستراليا.إلىبها

لمسافاتالطرانفيجديداقياسئارقماوحققأم،029

في،تورينإلىلندنمنبطيرانهوذلكخفيفةبطائرةبعيدة

وسوريامصرفيالحربولكن.ساعة5.9مدةفيإيطاليا،

طيرانهبدأوأخيرا.الرحلةمواصلةعنيقلعأنعلىأجبرته

وقد.ام289فبراير7فىالقياسيةالأرقامحطمالذي

إلىطارثمروماإلىوطارإنجلترافيكرويدونمطارغادر

فيوهبط.وجاوهوالملايوالهندطريقعنآلحمياوعبرمصر

المسيرعلىلهطيرانثانيوأثناءفبراير.22فىداروين

جبالفيوماتالطائرةتحطمتأم،339عامفينفسه

قامتوقد.قبرهالمنطقةأهاليالانويرعى،الإيطاليةالألب

نصبلإنشاح!هينكلررأسمسقطبوندابيرجمدينة

له.تكريماتذكاري

نالأيرلنديشاعر(.ام-)939شيمس،هيدي

الحياةأشعارهتعكس.أم599لعامالأدبفينوبلجائزة

والثقافيةالاجتماعيةالجوانبأيضاتتناولكما،الريفية

أيرلندا.فيللحياة

(أم)729الخارجفىالتشتيديوانيهولصدور

الأدبفيرفيعةمكانةهينيتبوأأم()759الشمالو

الجزيرةالمتأخرةأعمالهوتشمل.الحديثالإنجليزي

الأشياءرؤيةأم(؟)879هاومنارةأم(بم)849الساكنة

أم(.)199

الشمالية،بأيرلنداديريكاونتيفيهينيشيمسولد

وجامعةبلندنديريكولومبسعانتكليةفيتعليمهوتلقى

عامكوينزجامعةفىمحاضراعملهبدأ.ببلفاستكوينز

الأولىالشعريةمجموعتهأصدرالعامنفسوفي،أم!66

إلىسافرأم729عاموفي.الطبيعيينأحدموتبعنوان

9891عاميوبين.للكتابةتفرغحيثأيرلندا،جمهورية

أكسفورد.بجامعةللشعرأستاذاعملأم499و

سكانهاعدديبلغفيتنامولممطفىمدينةهيو

وتفصل.فيتنامانظر:موقعهاولمعرفة،نسمة430/902

مدينةوالمستنقعاتالضحلةأجحيراتواالرمليةالكثبان

الكثبانخلفالأراضيأما.الجنوبيالصينبحرعنهيو

مركزاالمدينةوتعتبر.للزراعةوتصلحمستويةفهىالرملية

عامهيوجامعةأسعستوقد.والدينيةالطلابيةللحياة

.ام7ء9

فينجولنأسرةحكمأثناءلفيتنامعاصمةهيووكانت

العاصمةبوصفهاواستمرت.الميلاديعشرالتاسعالقرن

.أم!4ءعامحتىالملكية

عندماالجنوبيةفيتناممنجزءاهيوأصبحتوقد

القواتومميطرت.أم549عامالدولةهذهتشكلت

أشرسمنواحدةفي6891عامعليهاالشيوعية

المشتركةالقواتواستعادتها.فيتنامحربإبانالمعارك

منأقلبعدالأمريكيةالمتحدةوالولاياتالجنوبيةلفيتنام

شهر.

قواتسيطرةتحتالجنوبيةفيتناموبقيةهيوسقطتثم

الأمريكيةالقواتدحرتأنبعدأصشيوعيةاالشماليةفيتنام

الشيوعيونووحد،امء79عامالجنوبيةوالفيتنامية

الواحدةفيتنامدولةفيوالشماليالجسوبيفيتنامشموي

.أم769عام

منفرنساحكمملك699(-49؟)0عابيههيو

ملوكاأسلافهمنثلاثةوكان،م699عامإلىم879عام

الميلادلين.والعاشرالتاسعالقرنينخلالحكموافرنسيين

،م699عاممنهيوسلالةمنملوكفرنساح!كاولقد

عاممنثانيةومرة،انقطاعدونأم297عامحتى

متصلةسلسلةأحذتوقدأم،848عامحتىام،481

كابيه،هيوإلىينتسبونكانواالذينالفرذسيينالملوكمن

وقد.الكابتيةالأسرةباسمتعرفوأصبحت،منهاسمها

الملوكمنالكارولنجيةالعائلةمحلالأممرةهذهحلت

الفرنسيالحاكمسلالةمنكانواالذين،الفرنسيين

.الأسرة،الكابتيةان!:.شارلمانالمعثهور،

وقد،الشماليةفرنسافيمهمةعائلةرأسهيوكان

بوصفهلهيووكان.م879عامفيملكافرنساأمراءانتخبه

عامفيولكنهأسلافهأراضيخارجضئيلةسلطةملكا،

روبرتابنهينتخبل!صالضروريةالترتيباتاتخذم،879

كانمشابهةوبطريقة.الملكخليفةأوالختار،الملكلمنصب



الملكيةأصبحتوهكذا،ورثتهميعينونالملوكمنتلاهمن

وراثية.الفرنسية

فالوا.بمالبوربون:أيضاانظر

القصيدةسماتيحملهيواثانشيدلشيد.،هيواظ

لونجفلو،ودزورثهنريالأمريكيللشاعرالقصصية

وصولقبلالشماليينالحمرالهنودحياةتصفوكانت

تعيمقلقبيلةشابزعيمهيواثا،النشيدبطل.البيضالغزاة

هيواثاأصبحكيفالنشيدويحكيسوبيريور.بحيرةقرب

الجميلةالأميرةمنزواجهويصف.قبيلتهفيرجلأعظما

جعلكيفأيضاالنشيدويبين.وفاتهاعندوحزنهمينيهاها

والنصرانيةالبيضلاستقبالتستعدقبيلتهالزعيمهذا

إلههيواثاأصبحكيفالقصيدةعلينايقصثم.القادمة

الغربية.الشماليةالريح

الشديدلونجفلوالشاعراهتمامالنشيدهذايظهر

بطلهشخصميةاستوحىفقد.أ!نديةاالشعبيةبالقصص

القرنفيعاشالموهوكلقبائلزعيمشمخصيةمنهيواثا،

الخياليةالصفاتالنشيديبرزو،الميلاديعشرالراج

يتعمدولم.الهنديةالحياةبهااتسمتالتيوألاسطورية

السردأم855عامنشرالذيالنشيدهذافيلونجفلو

الصحيح.التاريخى

ودزورث.هنريلونجفلو،:أيضاأنظر

منواحدةهيورونبحيرة.يحدرةهلورون،

سميت.الش!اليةأمريكافيالخمسالعظمىالبحيرات

عاشواالذينالهيورونيينالهنودإلىنسبةالاسمبهذا

ميتشيجانبحيرةبينالبحيرةهذهتقعضفافها.على

الولاياتبينالحدودمنقسماوتشكل،إيريوبحيرة

نحوالبحيرةطوليبلغوكندا.الأمريكيةالمتحدة

وتبلغ.كم592حواليلهاعرضوأكبر.كم332

الشمالىالمجرىوتتضمن2،كم96.95!مساحتها

.وخلئجيورجيان

مثلالبحرسطحمستوىمننفسهالارتفاععلىوتقع

م922فيهاجزءوأعمق.أم76،ميتشيجانبحيرة

مساحتهامنطقةفيالبحيرةمياهتصريفويجري

2.كمأ.20933

سوبيريور،ببحيرةهيورونبحيرةماريسانتنهرويربط

وتتدفق.ميتشيجانببحيرةالبحيرةماكيناكمضايقوتربط

كليرسانتنهربوساطةإيريلحيرةفيهيورونلحيرةمياه

دترويت.ونهركليرسانتوبحيرة

منعديدةأنواعاالعذبةهيورونبحيرةمياهوتحوي

أهمومن.البحيرةفيالصغيرةالجزروتنتشر.الأسماك

343ننجستولا،هيوز

هيورونبحيرة

الولاياتفيميتشيجانفيماكيناكجزيرةالجزر:هذه

وتجعلكندا.فىأونتاريوفيمانيتولينوجزيرة،المتحدة

ومايوديسمبرشهريبينتهبالتىالقويةالعواصف

الشتاء.خلالخطيرةهيورونبحيرةفىالملاحة

الجنوبيالقسمعدامنخفضةالبحيرةوسواحلوضفاف

الصخريةالمنحدراتترتفعإذ،الساحلمنالشرقي

.م46مسافة

العظمى.البحيراتأيضا:أنظر

مؤلف.(م7691-2091)لانجستون،هيوز

ولكنه،الأدبيةالأنشطةمنعديدفىشاركأسودأمريكي

عنمشاهدفىالأدبيةالوصفيةوصورهبشعرهأكثرعرف

سمبل.سماهأسودرجل

أيةسمبلعنهيوزصورهاالتيالمشاهدلغالبيةوليس

يتعلقفيماآرائهعنسمبلويعبر.ا!سمرحيةأوللروايةحبكة

الصريحالكلامفيغيرهيبارزفهو.الجاريةبالقضايا

استعملوقدتهور.فىويندفع،العاطفةوشيرالجريء،

أبيأسودرجليقولأنيمكنماذاليوضحسمبلهيوز

الفرصة.لهأتيحتماإذا،متعلمغيرولكنه،ذكي

عحيره!ر-حميطرله!ر

صروءلأ-هـح!هيورولى

+!/سصث!-لحيز

مت!نملخاألىلمباجمحكصئي

ء،)ع-لا!ءالرشلحيره

الرئيسيهالحرطةملطعة

عرتاح!؟محدإ؟!/سخ!---ءصداحط

عاالوطنيهاناحطلآ!يمعخولمد!ت4اللرىسهو-3+!لأ!3!جمي!

ح!!بر؟برخحلزءغلمفبم!لايخملمحكر!--ير!يرجى3قتآش-!لم!ثمدإبرلأيهخت!ئحثلإسو

برحيي*؟ءرمف!يورر!-*لموللمحبهر!رحتث!خللحثص1دلا

ص37ع!لأسصكدئاث!3ا

.،!**صء،

3؟!7؟؟بر؟-؟-ى!كا-!2؟****ع!بر!حم!نهر؟ثيم،!ئحتنر؟جزرخليم

دلإ3يم!ووروئيحيرةسلأ4!الوطئبم*عحرحياق؟-لم؟!تي

،2؟/هيول!عالةإإع-ابرأ.!ا.هلم،ىعر!لمرا-ئميمفيفي؟3

،!

!لأس

9بلىء9لمأالوطميةإإ؟!ع3،--أحمام(!لر)!؟32-31+حمملمكممقك!ءلى!-كا؟-لأ

،\لمرى!رغ6!-+-يمكرصكاغح!!!اع!!تربه!/لأيلأ!

--لمأ؟+ءلم1حم!!(%لا!؟ع؟ص؟كاتورنمو

/3-1لمس*مميرص1"

لالعميتشيحالنه41)!صاونتاريوصح!ماوورص

لألأ.!لملم-ك!

يللتكاهيورو!،لميبى!ر--دلمحديىبرا!ورد

!ل!سبع-3/7ى؟،لمكا-ءسسسىص-

؟،-ير3!س؟لمحمفو-رر-يرص---لأكاءكسسص7

3إ-كا؟-أدتمرويتصيئبءاتد!دئح!بمسءأيركأيححير"صولممرعايوس

كلل!*لأء2"!7لأ*ء؟"!".

كم؟!"3*.-1027*!
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المشحونبوصفهالشعريةهيوزكتاباتتميزتوقد

الوزنعلىتجاربوأجرىالسود.للمواطنينبالاعتزاز

وأوزانإيقاعاتمستخدما،الشعريالإيقاعأوالشعري

الاحتراميكونأنالمحتملومن.شعرهفيالسودموسيقى

بهاقامالتيالوزنيةالتجاربعلىأثرقدنالهالذيالأدبى

القرنمنالستينياتفترةخلالسودأمريكيونشعراء

بالأدبكبيرااهتمامامهتماكذلكهيوزوكان.العشرين

مسرحية.شركاتوأنشأتمثيلياتفكتبالمسرحيوالفن

عامفيكتبهاالتيمولاتومسرحيتهعرضوامعتمر

مسارحعلىعرضا373بلغتطويلةلمدة،ام359

أكثروطبعتحريرعلىأشرفأوهيوزكتبوقد.برودواي

ضحكبدونليس:أعمالهأمثلةومنكتابا.05من

وهيأم(،)349كافةالبيضالناسطرقأم(بم039)

أم(،049)الكبيروالبحر،القصيرةالقصصمنمجموعة

هيوزلانجستونمطالعةوكتاب،ذاتيةسيرةوهي

هيوزللانجستونشعريةقصائدمختاراتأم(بم)8ء9

وخم!م(،6191)سمبلفيماأحسنأم(؟)959

أم(.)639عامفيهيوزلانجستونكتبهاتمثيليات

.بميسوريجوبلنفيهيوزلانجستونجيمسؤلد

بنسلفانيا.بولايةلينكولنجامعةفىوتخرج

م(.7691-091)5روباردهواردهيوز،

منواحدابوصفهأصئمعروفا،أمريكيأعمالرجل

منوالأربعينياتالثلاثينياتوخلال.العالمفيالناسأغنى

وفيوطيارا.للأفلاممنتجاشهرتهاكتسب،العشرينالقرن

الأنظار،عنمتعمداهيوزاختفىالخمسينياتمنتصف

فيبتاتايظهري!شفلمابالأسرارمكتنفاشخصاوأصبح

.صورةلهتلتقطأنحتىيرفضكانبل،العلن

والدهومات،تكساسبولايةهيوسق،فيهيوزولد

،وال!دواتللالاتهيوزشركةلهتاركا،ام429عامفي

أصبحتوقد.البترولزيتحقوللمعداتمؤسسةوهى

بعدامتلكثم.الماليةهيوزإمبراطوريةأساسالشركةهذه

للصور.أ.ر.كوهيئة،الطائراتلصناعةهيوزشركةذلك

الخطوطشمركةمالرأسفيمتحكمةونسبة،المتحركة

العالم.عبرالجوية

أصبحفقد.الجوانبمتعددةحياةيعيشهيوزكان

منوكانت.والدهوفاةبعدهوليوودفيللأفلاممنتجا

المشوهالوجهذوأم(بم)039الجحيمملائكةأفلامهأنجح

أم(.419)القانونعلىالخارجأم(بم)329

ميدانبهاودخلالطائراتهيوزصممح!ذلك

متضمنة،طيرانهلسرعةقياسيةأرقامعدةوسجل.السباق

ساعة91وأيامثلاثةوكان،العالمحولسجلهالذيالرقم

تزاللاالتيالطائرةصممالأربعينياتوفي.دقيقة41و

جناحهاأقصىبينمسافةلأكبرالقياسيبالرقمتحتفظ

هذهبلغتإذ،الانحتىالأيسر،جناحهاوأقصىالأيمن

ذاتالطائرةالخشبيةالمركبةوكانت.م.5779المسافة

الأنيقة،الإوزةاسمعليهاأطلقالتي،الثمانيةالمحركات

راكب.007تعمئ

رحلتهافيالطائرةهذههيوزقاد،أم479عاموفي

ارتفاععلىكم6.1بلغتمسافةإلىطارتفقد.الوحيدة

الأنيقةالإوزةأننجدالحاضر،الوقتوفي.م12بلغ

بكاليفورنيا.بيتشأ!نجفيمعروضة

التقديراتبلغتهيوز،فيهتوفيالذيالوقتفى

عامفىولكن.أمريكيدولاربليونيبممتلكاتهالخاصة

الولاياتحكومةدخلضرائبمصلحةقدرت،أم849

ممتلكاته،وتكساسكاليفورنياوولايتا،الداخليةالمتحدة

الدخل.ضرائبتحديدبغيةدولار،مليون038بمبلغ

إلىتكساسوولايةكاليفورنياولايةتوصلتوأيخرا

ممتلكاتعلىالمفروضةالإرثضرائبيقتسمابأناتفاق

هيوز.

للنشرهلجرو-ماكشركةدفعتأم،719عاموفي

كليفوردالكاتبإلىأمريكيدولار000،075حوالي

وزعمهيوز.تخصذأتيةكسيرةقدمهلخطوطإيرفئثمنا

قدكانهيوزولكن،العملهذافيهيوزشاركأنهإيرفنج

بإيرفنج.معرفتهأنكر

حرفابأنهماإيرفئوزوجتهاعترف،أم729عاموفى

بالغرامةعليهماحكموقدالناشر.إلىسلماهالذيالخطوط

والسجن.

رئي!أم(.529-)1862موريسوليمهيوز،

وكان.ام239عامإلىأم519عاممنأسترالياوزراء

فيالعاديةغيرالسياسيةالشخصياتأشصمنواحدا

برلمانأولفىعضواليكونوانتخب.أممترالياتاريخ

تقديمفيواستمرأأ.109عامفىفيدراضأمشرالي

عامفىوفاتهحتىالاولالوازمنبارعكبرلمانيخدماته

ثلاثلمدةأستراليالوزراءرئيساكانكما.أم529

الحرباسعتغرقتهاالتيالأربعاالسنواتجملةمن!شوات

فيإنجلترأإلىسافرأستراليا،عنوبالنيابة.الأولىالعالمية

بهيعجبالبريطانيالجمهوركانوهناك.أم619عام

الناريةوخطهالصريحالبسيطواصعلكلامهنطاقعلى

الوزراءمجلسفىعضؤاهيوزمنجعلواوقد.الوطنية

.ام919عامإلىأم619عاممنللحربالإمبراطوري

الخامص!فيلندنفيهيوزبيليولد.المبكرةحياته

انتقلاقدوالداهوكان.أم862عامسبتمبرمنوالشرين
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فلاحابنةوأمهنجاراأبوهوكانويلز.منهناكإلىقبلمن

وتوفيت.الأهليةالخدماتمجالفىدخلتقدوكانت

تربيتهعلىقامتولذاسنواتأربععمرهكانعندماوالدته

هيوز.ميرياسمهالهعمة

أستراليا.إلىهيوزبيليهاجر،ام884عاموفي

الصعبمنأنهاكتشفولكنه،برزبينمدينةإلىووصل

بينيتنقلأخذولذا،المدينةفيعملعلىالحصول

فعمل.مختلفةبأعمالويقومويلزساوثونيوكوينزلاند

كماالحداد،عندبالمطرقةللحديدوضاربا،للماشيةسائقا

بحارا.عمل

بعدالعمالبحركةأولاهيوزارتبط.البرلمانفيعفو

ونشط.بالمينفيمحلافتححيث،سيدنيفياستقرأن

أولوأصبحالميناءرصيفعمالاتحادتنطمفىهيوز

لبرلمانعضواانتخبأم498عاموفي.لهسكرتير

الفيدراليالبرلمانفىعضواانتخبكماويلز.نيولمماوث

ثم.أم109عامفيلهانتخابأولإجراءعند)الاتحادي(

عامفيالمحاكمأمامبالمرافعةلهوصرحالقانوندرس

.أم309

ما159عامفيشرأندرواستقالةعقبوزراء.رئيس

بمأ619نوفمبروفي.مكانههيوبىحلالوزراءرئاسةمن

حزباوكونالعملحزبعنعضوا42ومعههيوزانشق

العامةبالانتخاباتفازالذيالقوميالحزبباسمجديدا

مأ319عاممنذالبرلمانفيعضوأوظل.أم179عام

وفاته.حتى

المدنأسرعمنوواحدةتكساسمدنأكبرهيوستن

أصبحام049عامفي.المتحدةالولاياتفينمواالكبيرة

السكانعددحيثمنوالعشرينالحاديهيوستنترتيب

عاموفي.الأمريكيةالمتحدةالولاياتمدنبينمن

بل،ام699وفي.الرابعةفأصبحتترتيبهاقفزام099

نسمة.5530631سكانهاعدد

عنوتبعدتكساسشرقيجنوبفىتم!يوسق

موقعهامنوبالرغم.كم08حوالىالمكسيكخليج

العالم.فيالبحريةالموانئأكبرمنواحدةأنهاإلأ،الداخلى

تسفللسفنالتيهيوستنقناةالمكسيكبخليجوتربطها

وإليها.هيوستنمنبالعبور

علىالإقليمويحتوي.حجيرةصناعيةمدينةهيوسق

بخدمةكذلكهيوستنوتقوم.الزيتمنغنيةرواسب

بالولاياتالخاصالفضاءلبرنامجمركزاكونهافيتتمثل

وعلمفنقاعدةمنالفضاءرحلاتوتوجه.المتحدة

الفضاءلإدارةجونسون.بليندونفضاءومركزالطيران

هيوسق.فىالقائم

وبخاصة-الكيميائيةالموادإنتاجيعتبر.الاقتصاد

الأساسيةالصناعاتمن-الزيتوتكريرالبتروكي!يائيات

وأالخامالزيتمنالبتروكيميائياتوتصنع.هيوستنفي

فيالمنتجةالبتروكيميائياتوتشمل.الطيعىالغازمن

والبروبيلين.والإثيلينالبنزينهيولممتنمنطقة

والمبيداتالخصبات،صناعةفيرائدةهيوستنوتعد

ميناءوتتعامل.الزيتبحقولالخاصةوالمعداتالحشرية

البضائعمنمتريطنمليون73منيقربفيماهيوستن

للشحنالميناءرصيفعمالمنالمئاتوتستوعبسنويا.

صناعيا.مركزاهيوسقجعلفيوتساعدوالتفريغ

كانالبيضالمستوطنونيصلأنقبل.تاريخيةنبدة

بالقربالخليجلمماحلطولعلىيعيشونكارانكاواهنود

هيوسق.بمدينةالانمعروفهومما

للنفطمهمةاكتشافاتدفعت،أم419حوالىوفي

هيوسق.منطقةفيتكريرمصانعلإقامةزيتشركاتعدة

أم(.49ء-1)939الثانيةالعالميةالحربأدتولقد

الالبترولية.هيوستنمنتجاتعلىالطلبزيادةإلى

الدائمةقواعدهالمأهولةالفضائيةالسفنمركزأقامكما

عامفيهيوسقمنبالقربسيتيليككليرمنطقةفي

فىومهندسونعلماءقام،أم69!عاموفى.ام164

سطحعلىالفضاءلروادهبوطأولبتوجيهالمركزهذا

،ام739عامفيجديداسمالمركزعلىأطلقوقدالقمر.

للفضاء.جونسونليندنمركزهو

نمواستمرالعشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

أكثرنقلت.السكانوعدد،والتجارة،الصناعةفيهيوستن

وأالمدينةإلىالرئيسيةوقواعدهامكاتبهاهيئة002من

0791عامىوبينشعبا.أوأقساماهناكلهاأقامت

1./535233منالمدينةسكانعددازدادأم،89و.

البالغالنمومعدلوكان.نسمة95.1ء،138إلىنسمة

.المتحدةالولاياتفيالزيادةنسبأعلىمنواحدا92%

سيتيليككليرإليهاهيوةنضمتم،7791عاموفي

للفضاء.جونسون.بليندونمركزجوارتمإلىالتي

نأ،ام089لعامالمتحدةالولاياتتعدادأشاروقد

منالدولةفيمديخةأكبرخامسأصبحتقدهيوسق

.السكانعددحيث

الهواءتلوثازديادإلىالسريعهيوستننموأدىولقد

طولعلىالقائمةالصناعاتمنخاصبوجهالناتجينوالماء

أواخرأثناءفيولكنبالبواخر.للنقلهيوستنقناة

أدخلت،العشرينالقرنمنالسبعينياتوأوائلالستينيات

،التلوثذلكملحوظبشكلخفضتبرأمجالسلطات

القرنمنالسبعينياتأواخروحتىالماء.تلوثوبخاصة

جاءحتىبالمراديفيعامنقلبهيوستنيكنلمالعشرين
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لتقومالحضريالنقلهيئةأنشئتعندماأم979عام

المنطقة.أرجاءفيالعامالنقلبخدمة

عددازداد،أم89.و0791عامىبينوفيما

07%.منيقرببماهيوستنمنطقةفيالإسكانوحدات

وحدث.هيوسقضواحيفيالزيادةغالبيةتمتولقد

كما.هيوستنوسطفيوالتشييدالبناءفيازدهاركذلك

الخاصةالمنطقةفيللمكاتبالخصصةالمساحةتضاعفت

تقريبا.مراتثلاثوغيرهاوالتجارةالصناعةبأعمال

حزبزعيم(.-أم469)جونهدوسن،

دخل.أم499وأم099عامىبينالأسعتراليالأحرار

.أم879عامفيويلزنيوساوثفيونتورثعنالبرلمان

)المعارضة(،الظلحكومةفيللماليةوزيراوعم!!

حكومةفيأم989عامفيللخزانةوزيراوانتخ!

أيضا.أظلا

ساوثنيوفيكارلتونفيهيوسنروبرتجونولد

جامعةفيودرس،سيدنيجامعةفيوتخرجويلز.

جامعةمنالدكتوراهعلىوحصلبكندا.ساسكاتشوان

فيللاقتصادأسعتاذاوعمل.سيد.بواشنطنهوبكنزجونز

.أم879-أ78!الفترةفيويلزنيومعاوثجامعة

الخارجية.البلازماأيضاويسمىالظاهرالهدولى

،الروحانيونيستخدمهأحدهما،معنيانمصمطبله

بأنالروحانيونيزع!االأحياء.علماءيستخدمهوالاخر

شعخصخلالمنبالأحياءالاتصاليمكنهاالأمواتأرواح

ضبابيةمادةالظاهرالهيولىأنويزعمون،الوسيطيسمى

)غيبوبة(تجلفييكونحينالومميطجسدمنتطفو

إلىالظاهرالهيولىالمزعومةالموتىأرواح)تشكل(فتحول

أخرىجسديةأجزاءأو،صوتيةوحبالمؤقتةأياد

هذهمثلوجودعلىيبرهنولمالأحياء.معبهايتخاطبون

لأنهالظاهرالهيولىالأحياءعلماءويعرف.الضبابيةالمادة

الخلية.انظر:.الخليةلهيولىالخارجيالجزء

فيموراينهرعلىهيومخزانيقع.!حزان،هيوم

ويبلإرتفاعوفكتوريا.ويلزساوثنيوحدودعلىأمشراليا

ثلاثةتبلغالمياهمنكميةتخزينويستطيع،م51الخزان

الخزانبناءتموقدتقريبا.المكعبةالأمتارمنمليارات

طاقتهبزيادةالمهندسونقامثم،أم269عامفيالأصلي

.أم629عامفي

فيلسوفأم(.776-1171)ديميلى،هيوم

هماحديثت!ت،فلسفيتينمدر!متينتطورفيأثرألعم!شلندي

التجريبية.ومذهب،الشكوكيةمذهب

بالتأملالثقةعدمعلىهيومفلسفةقامت.فلسفته

نتيجةتأتيجديدةمعرفةكلأنآمنولكنه.الفلسفي

شكلعلىالعقلفيإلاتوجدلاالخبراتكلوأن،للخبرة

لهمرماكلأنيعتقدوكان،الخبرةمنفرديةوحدات

شعورهمحتوياتمنأكثريكنلمخبرةمنمباشرةالفرد

يعتقدهيومكانكما.الخاصعقلهيتضمنهماأو،الخاص

لمولكن،الإنسانيأصشعورامنطقةخارجماعالمبوجود

إثباته.الممكنمنكانالاعتقادهذاأنذهنهعلىيطرأ

التجريبية.،الشكوكية:نظرا

اسمالفعالةالحيويةالخبرةوحداتعلىهيومأطلق

وفعاليةحيويةالأقلالخبرةوحداتأما،الحسيةالمدركات

فالكلماتالأفكار.أوالمعتقداتاسمعليهاأطلقفقد

علاقةلهاكانتإذاالشخصعندمعانيهالهاوالمدركات

الخبرةمنوحدةكلوكانت.هذهالخبرةبوحداتمباشرة

علىجميعها،الأخرىالوحداتبقيةعنمتميزةمنفصلة

أنهاعلىوتجربتمارسماعادةالوحداتأنمنالرغم

لبعض.لعضهامرتبطة

الأفكارمبادئثلاثةربطتفقد،هيوميراهلماوطبقا

التجاورأوالتماس2-التشابه-أ:ببعضبعضهاالمتحدة

)الأثر(.والنتيجةالسبب3-

فإن،الخبرةمنوحدتانتشابهتماإذاالتشالهبمففي

أما.الأخرىفيالتفكيرإلىيؤديقدواحدةفيالشفكير

معالواحدةوحدتانوتجاورتتلازمتماإداحالةفي

عنالتفكيريثيرقدواحدةفيالتف!صرفإن،الاخرى

وحدةسبقتمافإذا،والنتيجةالسببحالةوفي.الأخرى

الأولىالوحدةفكرةفإن،أخرىوحدةبا!شمرارواحدة

الثانية.الوحدةفكرةفي!شظهر

هذاويقرر.السببيةمبدأعلىلهجومههيوماشتهروقد

شيءالوجودعالمإلىيظهرأويحدثأنيم!شلاأنهالمبدأ

حدثاأنمنبالرغمأنهيعتقدهيوموكان.ممببغيرمن

آخر،حدثادائمايسبق(الانطباعاتمن)مجموعةواحدا

الثاني.الحدثممببالأولالحدثأنيثبتلاهذاأنإلا

ينشئ،حدثينبينالمتواصلالتزامنإن:كذلكهيوموقال

.الأولبعدحدوثهيتمسوفالثانيالحدثبأنتوقعا

عادةأو،راسخاعتقادمنأكثرضعيئاهذاي!شلمولكن

نأيبرهنأنأحديستطعولم،الخبرةإياهاعلمتناعقلية

الانطاعاتب!ت!مببيةارتباطاتهناك

،الخبرةعلىالأخلاقياتعنن!يتههيومبنىوقد

بينالتمييزا!متطاعتهفيالعقلبأنالقائلالرأيرافضا

الناسفيهاكانالتيالظروففحصوقد.والرذيلةالفضيلة

الفاضلةالميزاتبأنأقوالهوختم.أاللأخلاقياتاعنيتحدثون

وكان.لهمنافعةأوسائغةكانتالتيتلكهيأخاساعند



ومعناهاالحيرية؟عاطفةيملكونجميعاالناسأنيزعمهيوم

الأحكامأساسكانتالعاطفةهذهوأن،الطيبةالرغبة

الأخلاقية.

حياتهسنىغالبيةوقضىأدنبرهفيهيومولد.حياته

فيخدماتهيقدمكانلاخر،وقتومن،الكتابةفي

أعماله:وأعظم.أخرىوأقطارفرنسافىدبلوماسيةبعثات

،9173بينالفترةفيالب!ثريةالطبيعةفىرسالة

عندماضئيلا،اهتماماإيلاإليهاتحذبولمام،074

فيوبخاصةالآفاقطبقتهيومشهرةولكن.نشرت

الفلسفة،فيأعمالهمنأكبرعددانشرأنبعدفرنسا،

دفتيها:بينتضمالأعمالهذهوكانت.والتاريخوالدين

أم(.)748الإنسانيالفهمعنفلسفيةموضوعات

أم(،751)الأخلاقيالسلوكبمبادئشعلقفيماوبحث

ام(،756،)1754بريطانياتاريخعنهيوموكتاب

م(.751،2761)9إنجلتراتاريخ

التاربكتببنرفيعةمرتبةهذههيومكتبوبلغت

القطر.هذاعنالهامة

الفلسفة.:أيضاانظر

منصبشغلأم(.599-91)30اللورد،هيوم

أكتوبرحتىأم639عامأكتولرمنذبريطانياوزراءرئيس

خلفوقد.المحافظينحزبفيعفمواوكان،أم469عام

هارولدوخلفه،الحكومةرئاسةفيماكميلانهارولد

وزيرمنصبهيومشغلوقد.العمالحزبزعيمويلسون

عامومنام،639وأم069عاميبينالخارجية

.ام749عامحتىأم719

بينالمحافظينعننائباالعموممجلسفىمقعداشغل

أصفأم،459عاموفي.ام49وه3191عامي

743نملتوها،مهيو

لوزارةالبرلمانيالوكيل

والدهموتبعد.الخارجية

هيومأصبحأم،519عام

لالعشرالرالغال!يرل

فيمقعدهعنوتخلى.هيوم

ومن،العموممجلس

اتخذالنبلاء،طبقةعضوية

مجلسفىمقعده

اللوردهيوموزيروصار،اللوردات

الكومنولثلعلاقاتالدولة

.أم79ءعاماللورداتلمجلسورئيساام،155عام

حزبأعضاءمنعدداحتجللوزراء،رئيعمئاتعيينهبعد

يكونأنيجبأنهالمتبعمنإذ،اختيارهعلىالمحافظين

يعدلموهيوم،العموممجلسأعضاءمنالوزراءرئيس

الحزبقادةلأنكذلكانزعإلمحتجونوقد.كذلك

ولكن.آخرينأعضاءرغبات،هيومباختيارهمتحاهلوا،

فيومقعدهلقبهعنتخلىللوزراءرئيساهيومصارأنبعد

وفى،العموممجلسفيانتخابهوأعيد.اللورداتمجلس

بارونلقبالثانيةإليزأبيثالملكةمنحتهام759عام

.اللورداتمجلسإلىوعادهيرزل

فريدريكألكسندرالكاملواسمه،لندنفيهيومولد

بيرويكشايرفيالعريقأسرتهمنزلفيتربى.هيومدوغلاس

بأسكتلندأ.ريجنبوردرزفي

مكتشفأولأم(.873-)7917هاملتون،هيوم

سيدنىمنالزرقاءالجبالعبربرياطريقايفتحالمولدأسترالي

كما،ملبورنلمدينةالحاليالموضعفيليببورتإلى

باثيرست.بحيرةاكتشف
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